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రచన: 

గొరైెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య. 

Xx 

షీషివూర్తిసంఘంవారిచే 
(ప్రచురింప బడినది 



మూడవ ము[దణ 

లికడే.డిళీంబకు 58 

ళు క్ అప (నీ గ్ టెవాటె (బహ్మయ్యగారె మజ్యపు-క్తి 

సన్మాన సందర్భమున (పచురింప బడినది. 

కేశీ వెస్, 



అంకితము 

తమ పవిత్ర ప్మతిక చేతను 
విమలవ ర్రన వల్లను 

గురుపాదులయిన 

కళా తపస్వులగు 

శీ ముట్నూరి కృష్ణారావుగారి 

దివ్యస్మృతికి. 



ఏనతి 

ఈము దణ ఈ నాటి వరకు రచింహుడినది. 

9 గ 

ఈ తృతీయ ము దణ వపుపూర్తి సన్మాన 

సంఘము వారు (చుకింట ముదానహము, 

పరిచయ కర్తలు శ్రీ) అల్లూరి సత్యే 

నారాయణ. రాజు గారికీ నమో వాకనులు, 

గొ రె పొ.టి వెంకట సుబ్బ య్య 



పరిచయం 

బ్రచయికతో నాకు వ్య క్లిగత పరిచయం తక్కు_వే కాని. (శ్రీ గొజ్టి 

పాటి వెంక టసు బృ య్య గారి కడనలతో పరినయం నాకు. చాగా వుండె వీరి 

రచనా (పశంసకులలో చే నాకల్లి. ఇంచైన చక్కని శబ్ణాలతో, నిండైన 
భావాలతో, పటుత్యంగల వాక్యాలతో కూడిన వీరి కదనలు ఆం్మథుల 

చెంకగానో ఆకర్షించినవి. నా దృష్టిలో మున రైను పెద్ద” వీరి యిఠనఠచన 

అన్నిటికన్న తేలమానిక ము. కొథావసున్ర నెన్నుకొనుటలో నే వీరు (పాశ 

స్య్యాన్నీ (ప త్యేకతనీ కూడా (పదర్శించారుం అచలు చరిత (వాయడం, 

అందులో, సమ కాలిక చర్చిత (వాయడం చాలా కష్టమైన విషయ 0 చరత 

ఆకర్ష వంతంగా చి తించడం మరింత కన్మతరమైన సంగతి. ఇదె గొట్టిపాటి 

(బహ్మాయ్య్వా గారి జీవిత చరిత, ఒక మహారాజు చరిగయో లేక నవాబుగారి 

ఇతిహాసమో ఒక కవీళ్యరుడు విశేవణములతో విశ్తేవములతో అలంకారము 

లతో పొగడలతో నింపికేయుట మన మెరుగుదుము. (ప్రతిఫలాపేక్షలో 

చేయబడు ఆ కచనలలో అతిశయోక్రులు, (పశంసలు మాకమే చూడగలము 

గాని (పాణముండేదు. శీ వెంక టసుబ్బ య్యగాగు తేన స్వగామవాసి బాల్య 

నస్నీహికుడు అగు ఒక నిమృళ ౦క జేళభకుని కథా నాయకుడుగా తీసు 

కొన్నారు. సవాచరులు సహాధ్యాయులు ఆగు వారిని గూర్చె తనకు శెలినీన 

సంగతులన్నీ చక్కగా పక్షషాౌత రహితంగా, నిరాడంబరంగా చి తింత 

గబ్లడం గొప్ప విశీపంం అంటాను, కథానాయకుడెంత నిరాడంబర |పజానేవ 

కుకో కృతికర్తకూడా, నికాడంబరత్వంలో జేళశభ_కిలో ఉకారక్వ్యంలో 
అంతవారు కనుకనే యింత!కి ఉన్నతాశయాలతో కూడిన డజీవితచక్మిత్ర 

వాయగలిగారు. ఛారత స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో నాయకత్వం వహించిన 

జాతీయ కాంస్ స్వభావ స్వరూపాలను తెలుసుకొనగోకు ముందుతరాల 

వారికి, ముఖ్యంగా తెలుగు బిడ్డలకు “మన రై తు వెద్ద” ఎంతో ఆపరెోకాగపడు 



స్ 

తుంది, శ (అ్రహ్న్మయ్య గారి జీవిక వి కేహిలతోపాటు, ఆంధ కాంరాసు, 

ముఖ్యంగా కృష్ణామండలములోని కాం(గాస్ చక్శితలోని (ప్రథాన కాజకీయ 

ఘుట్రాలనన్ని 0టిసీ రచయితే కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపగల్లారు. శ్ర (బ్రహ్మయ్య 

గారి రాజకీయ జీవితకాలంలోని సమకాలికు లెందరి సంగతుళో యూ 

(గంధంలో మనం చూస్తాం వీరి గురుపొదులను గురించి చదువుకుంటాం 

వారినుంచి శ్రీ (బ్రహ్మయ్య గారు పొందిన సంస్కారం తెలుసుకుంటా0* 

పుసుకం ఆ సాంతేం చదివినేసేగాని తోచమ, ఆంతే ఆకర్ష వంతంగా రచన 

సాగించారు (శ్రీ వెంక టసుబ్బయ్యగారు. (శ్రీ పింగళి లశ) కాంతేకవి అన్నట్లు 

(శ్రీ వెంక టసుబ్బయ్య గారు సమ్మగ ఆంధజాతి చరిత్రే [వాసిన ఎటుండునో 

=. అలూరి సత్యనారాయణరాజు, arly 



AI ఠా లో పా SDN = 
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పరిచయం 

= వంశే వృత్తాంతం 

వ విద్యాభ్యాసం 

9 ౦ట గెల్చి రచ్చ7ల్సుట 

॥ (గామ సిన 

ఎన్నిక దావా 

తెలూకా బోర్లు అధ్యక్షత 

* నరు చెండాలు 

[ రైతు ఉద్యమం 

* జమోందడారీ రెడు ఉద్యమం 

ః అసెంబ్లి అభ్య ర్థిత్యం 

. ఆంధరాష్ట్రాయ మహాసభ అధ్యమత 

వ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి 

, జిలాబోరు వ్యవహారాలు 
౧౧ డడ 

గ్ కాన్సిల్ ఎన్నికల విదోహం 

= అస్పెంబ్లీ అభ్య రిత్యపు అలబడి 

= జైలు జీప్తం 

= కుటుంబ జీవితము 

రి (వోత్సాహకులు 
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మనరై తు పెద్ద రచయిత 

థీ గొరెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య 



ద్వితీయము[_వణకు 

పరిక 
ఖ్ 

చసగితేకారులలో శిల్పాలు కొందరునుు కర్మకారులు కొ ంధఅును 

(Artists and Artisans) ఉందును కర్మ కారుడు (వాసిన 

చరిత్ర, "పేర్చిన ఇటుకలవలె, భా కార్త ముల పట్టిక, త్తని రచించినది, 

గోపుర నిర్మాణమువలె, సముచిత - అంగ - (ప్రక్యంగ - సౌష్టువము 

గల సుందరకళెమూ ర. ఈ నిర్మాణంలో, శిల్పి యవలంబించు ముఖ 

స్మ్నూూతే మిది--వికీర్ణ ము లైయున్న భవా తాక్ట్యములను సమోకరించు ట, 

“సమీకరించిన వానిని వ్యాకరించుకు, వ్యాక రెం చినవానిని సమన యిం 

చుటు. కేశ ధర్మము పశిపాలింప ఎడినప్పుడు చార్మితక విపషయను కావ్య 

వసువుగా చూపొందును, ఆ రూపమును, రమణీయమెన శెలిలతో 

చ్మిత్రిచిననాగు చరిత్ర కావ్య మే యగును. (శ్రీ గొకైపాటి వెంకట 
సుబ్బ య్యై గారు అ-బించిన యా గమన నె గు సెద్ది చాలవళకు యిట్టి 

శిల్పమర్యాదలతో రచింపబడిన జీవెతచర్మె తే. 

ఈ జీవితదర్శిత్రకు కధా నాయకుడైన (శ్రీ) గొట్టిపాటి (బహ్మాయ్య 
గారు మహాత్ముడు ఉహపృకమించిన యసహాయోన్యను మాడిగా “వేటి 

దనుక, దేశీసేవకే జీవితము నంకిత మొనర్వ్చుకొని నానాపిధముల (ప్రజా 

హీ తెకపకాయణు డ్రేయున్న వ్యక్తి గావున ఈ జీవితచర్శిత ఆ ఛ దేశ 

కాంోసు చరిత గా పరిణమించి నదనియు చప్పవచ్చునుః ఇందులో 

(అహ్మాయ్యగారి ఆత్మీయ చరి తాంశకు వింతపా లుంజవ లెనో, 

కాం ను చరితాంళేకు ఎంతేషా లుండవలెనో సముచిత నిర్న యము 

చేసి ఆభయబా ధాన్యము ఇడకుంద పచరించుటలో (గంధక ర 

చూపిన వస్తువిన్యాసనెపుణే | ప్రకంసార్హము గా నున్నది. మరియు ఈ 



Il 

కథకు |పథమరంగమెన ఫుం టసాల( గామమును, కథానాయకుని ఆత్మ 
యతావి కానమునకు కారణభుూతులెన గుకువులను, మి తులను బంధు 
నులను యభావసముగా చ తించుటలో నా 

చూపిన "నర్సు ఈ కదనకు ఇంకొక వన్నె పెట్టెన 

మవాశత్ముడు (విటెషు పరిపాలనతో స సలిపిన నర్మస౭౯ గ్రామములో 
కతుదుక్ళేదముగా నిల్చిన దున్మ యుల లో భుంతీసాల యొకక. అకుం 

తగ కార్య? క్షతో ఆ దుర్గమును సంవక్షించిన యోధథధుజే యో కధా 

నాయకుడు. ఈ దుగ్తాధిపతికి ఎప్పటికప్పుడు ఆరేళ్ల సందేశములిచ్చును 

వ్య్యూహారచనా కుశలుడే కృస్తామండల ముయుక,_ యెల్లలలో కతు 

సేనలకు కాలు నిల్వకుండ పటాపంచలు నేసిన మహామంతి (శీ భోగ 

కాజూ పట్టాభిసీ శా రామ పంతులుగారు. ఆ మం[తియే ఈ దుర్గ 

పాలకునకు మొదటి గురువు. ఆ యనయొప్ల ఈయన చేర్చిన వివ్య 

సచివత్వము, యుద్ధతెం త్రము. రెండవ గు) వైన (శ్రీ ముట్నూకి కృష్టా 
రావుగారు చేసినది ధగ్మోపదేశము. ఈ గుకుద్యయము యొక్క 

యుపజేశములన్తు తేన యాచరణ (పచావములడ్వారా శిస్యునిబే 

చింతన చేయించిన గురు తుల్యుడు a చెరుకువాద నరసింపహాంపంకులు 

గారు. (బుక్మాయ్యగారి గురుసాంపకాయ మిడి. ఈ గుర్న్భుతేయమునకు 

బందరు పట్టణము కాం(ాసు రాజ్యములో 

ఆం భధరాజధాని మెనది. ఆ బంపరు పట్టణమున విద్యాభ్యాసము 

చేయుటయు, ఆ మున్వువ సాన్నిన్యమున సెలగుటయు _బహ్మయ్యా 

గారి అత్మవి5*సమునకు "జ్స్ాసు వులు 

వెంకటసుబ్బయ్య గారి మానసిక ప'కొాసమునకును ఆ బందశే, ఆ 

గుకుత్వ'మే హే ఏను. (అ శ్యాయ్యగారికి లభించిన కాజకీయ[ పాము 

ఖ్యామును, వెంకటసుబ్బయ్య గారికి (పా పించిన వారస పన 

ఆ వికాసముయొక)_ ఫలరూపములు-= 

వీఠిళ్వురును చినతనమాదిగా సహవాస, సహచర్య, సహాధ్యయ 

టా చేసిన ధర్మసోదకులు. ఏక (ామవా సవ్యులు. క ధావుకుషున 

నివాసమగుట చేత సే, 
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కింత సన్నిహిగుడు గనుకనే కథకుడు ఈ కథనమునకు ఈ తనూధి 

కారి యయ్యెను. జీవిశచక తే (వాయువారందరకుశు యిట్టి యదృవ్నము 

కల్లను. ఒకనేళే కల్గినను మై తీ ేకతమైన మమ శావోవరూస్నితము 

కాకుండ రచనను తటస్థ భావముతో సాగించుట ఆతిక్లేకయు. ఈ 

రచనకు అటి కళంకము రాలేదు. ఎచ్చటను అతిశయూక్తులుగాని, మెరీ 

మెచ్చులు గాని) ఆను చిక తిళసా్కా_-రములుగాని, ఆనావళ్ళేక పుఠరసా్క్కా 

కముఖంగాని ఈ (గంధ మున కానరావే. ఆద్యంతను, అంతేక్ళుద్ధితో 

నొ నర్చిన మితహిత వాక్యబంధుర మైన సణ్యక భనము= ఈ ఫణితిలో 

వెంక టసుబ్బ య్య గారు సమ్మగ వ ఆఫ జాతి చరిత (వాసిన 

ఎటుంకనో * 
రా 

(ఆ్రైహ్మయ్య గారి వ్వ కె నియాపణలో (గంధక క గైకెన్న మూల 

నూూతము, ఆయన ర కుతనము, ఆంధ రాజకీయ ములలో కార్యఖడ్ల 

ములకు రాలిన మం(తియు యోధుడును నైనను (బ్రహ్మయ్య గారు 

ఘంటసాల రై తే. పెద్దరి కు కాకపోయినను ర్రైతుపెద్ద- కై తులోేక' 

ములో ఈయన కీపెత్రనము వచ్చుటకు కారణము తేన శె తుతనమును 

మరఠ-చిపోకుండుట, మరచిపోకుండుకే కారు, విడనాడకుండుట. 

అంథ కాంగెసు కమిటీకి కార్యదర్శియె (గౌామెక రా త్రముగా సంచా 

కములు చేయు చుండినప్పుడుకు, (బిటిషావార రామసా గసామునకు 

పామై కరా గారములో బంధితు యుండినప్వుడును, ఈయన 

యాక్మ పొలముగట్రుల, పనులకొ్ ట్ర ముల, పల్లెరచ్చపట్లుల సంచరించు 

చునే యుండెను, తౌ నెట్రిపదవిలో నున్నను శైతుననెడి అభిమాన 

మును గోలుపోలేదు. గనుకే ఛారతప్తనరు ద్దరణమునకు మహి" 

డుపదేశించిన, (గామము-లె తు, అనుళబ్దద్వయ వ స వపీంచి 

నిధ్ధిపాందెన వాడేయ్యెను- 

స తులు అందును, మెట్ట్రపరగణాయొ న(ఇప్పుడుచాలవరకు పల్లమే) 

నూ దేవరకోట సీమలోని రైతులు ఇాంతవీరులు, నిప్మాపట్యుము, 
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కార్యదీక్ష, ఆదరము సాధుత్వము, సవుయజ్ల్ఞత్క ఆత్మేగారవయు 

చారికి చెట్లని నగ్ లం (బ్రహ్మయ్య గారి (పకృతి నలంకరించినవియు ఆ 

నగలే. ఆయనను చూడగనే, పె లతమీణములుగల అచ్చపు దేవరకోట 

సీమ రైకుగా గుర్తుపట్లవచ్చును. స్వభొవమునుబట్రి, నడవడినిబట్టి, 

అఆకారమునుబ టి, మూ రీభవించిన లెతుకనము గావుననే ఈయన 

చైతు పెద్ద. ఈ (గంధము సమర్భించినది ఈ రహాస్య మే= 

- ఎంకకో, ఇట్టి సుగుణఖనుల్కు కార్యచతుకులుగల మన యాంధ 
జాతికీ ఈ దుస్థితి యేల * సమాధాన మో (గంధాంతమున గలదు. 

దానిని చదివి ఇతరులను కినియక్క ఎవరికివారే ఆత్మపరీక చేని 

కొందురు శాక, ఈ (గంధమునకు ఆ పంక్తులే ఫల కుతి 

వా లే | 
మ (7 పింగళి లక్ష్మీకాంతం 



[పధమము[దణకు 

పరక 

వ 

5ఏమండ్తీ * అన్న గారూ |» 

“ఎప్పుడొ వాక్, బాబాయ్ 2 

“బె తిగా శీతకన్ను వేశారు; బావగారు 58 

“ఎప్పు నో ఊళ్ళోకి దిగా లే, ఐయ్యంకు డంగారు 55 

“పిల్లా మేకా కేమమాః తమ్ముడూ రి? 

ఈ విథంగా శ (బహ్మయ్య గారు ఎంద శెందరినో పలకరించ గా 

విన్నాను ఆయనకు నేను జాబులు (వాయడం (శీ (బ్రహ్మయ్య 

గారికి? అంటూ, ఆయన జవాబులు రాయడం “తమ్బుడూ!”ఆంటూ. 

ఏవో ఒక వరస కలుపుకొనకపో తే, ఎవ్వరితోను ఆయన వ్యవహ 

రించే లేడు. ఇతర వరసలు కలుపుకొననిచోట “తాక మనునుడు” 

వరస తప్పదేమో కూడా! 

ఈనాడు త్వరితగతిని గతించిపోశతున్న మన (గామాణ౯ సంస్కృతి 

విళిస్తత-వా_ప్రవానికి అకే ఛారచియ సంస్కృతికి సయితం కాదా $_ఆ 

సంస్కృతి విశిష్టతను (బహ్మయ్య గారిలో చూడవచ్చు. ఆదరణ, 

ఆప్యాయం, నిష్కాపట్యం, నిరాడంబఠరత్వం, శాంతం, సవానం, 

చెదార్యం, ఉదారత ఈ గుణగణాకే ఆ సంస్కృతికి ఆయువు 

పట్టులు, ఈ గుణగణాలన్నీ (శీ (అన్మాయ్య గారిలో కలాం 

అక్యు కి కాదు. 

ఇతరుల ఏివయం చెప్పలేనుగాని, నాకుమా.తం (శీ స న. 

గారిని కలుసుకున్న ప్పుడు-ఆయన కలుపుగోలుతే నాన్ని చూ చినప్పుడు 
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హుంగాతో కూడిన ఆయన మాటలు వింటున్న ప్పుడు-మన (గామోణ 

సంస), ఎతిసట్లి [కేవ డారుగుకుందె. అది నశించిపోతున్న ౦దుకు 

పచారం ెాద్నుడుంది, ఇం చేశాడు; “చేను” “నాది” “నబి” అనేవి 

ఫునాదులుగ్యా “ఎంత గడించాడు! ఎన్ని మేడలు మిద్దెలు కట్టాడు?” 

అనేవి కొలకబక్షలు గా అంతకంతకు బలపడుతున్న నూతన సంస్కృతి 

పట్లు కోసం పకుణుకుంది; జసయ్య్యాం (పబబుకుదె. 

అన్య సంస్కగుల లో ని-ముఖ్య౦ గా ఆధునిక పాళ్చాక్వేసంస్కృతి 

లోేని-బిశివ్హ్లనినయాలను మనం సీకి రింగరాదని నా తాత్సర్యంకాడు. 

నూకన సంస్కగులతో సంపర్కు_౦పెట్టుకొనని జాతికెజట్లి సంపర)_0 

దారా సేయ సంస్క తిని పగిఫువ్వం కచేనుకొననిజాతికి, ఛవితవ్య మే 

లేదు, కాని, అన్యసంస్కృ పుల వ్యా మోహాంలోపడి స్వయ సంస 

తిని నాశనం చేసుకొనే జాతి తన వ్య కిత్వాన్నే చంఫుకొంటుండి? 

తన ఆత్మనే అమ్ముకొంటుందె. 

శ్రీ (బళల్మాళ్యు గారు ఎంతగా (గామాణులైనా, మచిుతగా 

(గామిణ సంస్కృతి విశిస్టత ఆయనలో కానవచ్చినా, (పసుతం మన 

'దేళఠంచై బలీయంగా పడుతున్న పాశ్చాత్య సంస్కృతి (ప్రభావంకూడ్యా 

ఆయశలో కానవస్తుంది. ఆయన చాగలినిపట్లు శేక్చినవాడే కాగు? 

మోటారు కార్లను కపమోగించ. నేర్చినవాడుకూడా. వీధి ఆకుగుచె 

కళార్చుని, పల్రిటూరి తగవులు తీర్చశేర్చినవాడే కాదు; లిమిడెడ్ కలె 

నీలను మే ేజింగ్ డైశిక్టరుగా నిర్వహించ "నేర్చినవాడుకూడా గ త్ర 

లను నాణ్యం చేయ చేర్చినవాడే కాదు గవర్న మెంటుకు సలవోలివ్వ 

చీర్చిన వాడుకూడా. పల్చిలోవలె పట్టణంలోకూడా, ఆయన తేన 

(ప్రత్యేకతను నిలుపుకోగలడు; (గామోిణులలోవలె నగరవాసులలో 

కూడా ఆయన తన విశివ్వతను నిరూపించుకోగలడు. 

ఆయితే వేను @ గాఅ్రపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గారి (గంధానికి 

కీ3ికను (పారంభించి, (కీ (టహ్మయ్యా గారి జీవితచర్శితశే ఉద్యమిస్తున్న 
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టున్నాను. ఇది సాహసం. దీన్ని గుస్సాహసవాన్నాా తప్పులేదు. 
రై 

CN 

శ వెంక టసుబ్బ య్య గారిని మిం-ది శ్రీ [(బహ్మయ్యగారి జీవితేచరి క్రే 

రచనకు అధికారం గలవారు లేరు. వారిద్దరిది జే గామం; దాదాపు 

ఒ కేవయస్సు; ఆ బాల్యం వాకిద్దరు స్నేహితులు సన్నిహీతులుః వీటీ 

నన్ని టినిమించ్చి (శ్రీ వెంకటసుబ్బయ్య గా3 నిప్పాకిక దృష్టి ఎందరికి 

గలదు క ఆయన లేఖిని నిశితమె నా సామాన్నమైనచా 1 క్రీ ముట్నూరి 

కృస్లా రావు గారు గురుుపాదు లైవందుకు ఆయన రచనా (వెధమ 

ఇన్లాయలు (శీ వెంకటసుబ్బయ్య గాక (గంధంలో కానవసున్నాయిం 

ఎతుగడలలో అజేచోకు, వాక్యాలలో అడేపరుగు; వివరణలో అథే 

(పాగల్భ్యం. ఈ (గంధము దణ ఫూ క్రికాకముంచే 2 వెంక తి 

సుబ్బ య్య గారి కొత (గంధథానికి శన ఎదుగుచూసున్నాను. ఏ రచన 

_ప్రాశస్యానికైనా దీన్నిమించిన తార్కాణం కలదా శీ 

__ నార వెంక పేశ ర రావు. 
క్రి-11-”4ఉర / ౧ ఏ 



ఆభి(పాయములు 
CC 

“మ్మికుడు, చిరంజీవి గొ వైఐ పాటి వెంక టసుబ్బయ్య గారిని చేను చాల 

చిన్న తనమునుండ్ బాగా యొరుగుదును. అతైేని స్యగామముగు సుంటసాల 

నాకు మాతామహాస్తానమును జన్మస్తానము నగుటచేతను, మా జ్యేష్టసోదకుడు 

కరాడా ఆ | గామవాసినిగా నుండుటబేతను నా కా (గ్రామములోని విన్న 

చెద్దలందకితోను మిక్కిలి సన్నిహిత పరిచయము కలదు. 

ఇతేను (వాసన *ఫఘుంటపాల చర్మితి “ఆచార్య రంగా” (మన ెకు 
చెద్ది [3న (గంధి ముల నిటీవలచే చుూచి చాల సంతోషి ంచినాను. 

ఈ నుంటసాల గ్రామ చరితేను నన్ను (వాయమని నా మిత్రుడు 

కీ శే! కాతా శ్రిరామళా న్ర్రీగారు 35 సంవత్సరముల [కిలదట యెంతో 
(పోర్సహిం చెను. ఆజటి కా పని మితుడు వెంక టసుబ్బ య్య గారు సమ్మగ 

ముగా నిర్వర్తించుట మిక్కిలి ముదావసాము, ఇతని కడనాకౌకేలము చాల 

(పశంసనీయముగా నున్నది 

సన్నిహిత సమకాల సమవయస్కు_ల ₹ "ద్దత్యమున కానందించు టయే 
గాక్క వారి గుణగణ పరిశీలనా _పావీణ్యమువే నితని ఉదారత, రసజ్ఞత (పక 

టిత మ గశుచున్న ది. 

ఇతను (వాసినపి సామాన్యశ్యకుల జీనికేచరి తే లేనప్పటికిని నిజాని 

కవ వారి కేనో (పయోజనాపేక్షతో ఉ్పోతా తిశయో క్యలంకారముల తో 

[| పళంసించే వందిమాగథసో త్త్ర్యములు కోన. 

విర 'సమకాలసుల సందర చరి,తేలనీ అంగు చక) _గా | పతిబింబిత 

మగుచున్న ఏ. || = సి? 

ఇదియే చకికలు (వాయవలసిన సరియైన పదతి యని ఒకప్పుడు 

శ్రీ ముట్నూరి కృష్ణరాయ గురుసాదులు చిలవిచ్చినట్లు జ్ఞాపక ము. 

ఇతని భాపాశెలి జిగురూ రుచి లేని పొడి మరబెియ్యపుపిండి వచన 

శతెలిగాక, మనోహరమైన *నవలి” కావ్యంగా నడచింది 

ఇన్లు సద్దంంధము లెంక సెన్నియోచాసి ధన్యజీవిగా యీ మిశ్రుడు 
చిరకాలము వర్షిల్లు గాక | ఇట్లు, 

తణుకు మ్నితుడు (₹యోభిలావి, 

8-]|1-’48 చెరుకువాడ వెంకటనరసింహము. 



ఆల 

వన నెగు పెద్దో అను పేరున y గా అసాటి మెక టసుణ్స యగ 

శారు రచియించిన యూ (గం ఫము నిష్టగా లీ గొటిపాటి (బహ్మాయ్య 

గారి తీగితదగ్శెతేనుని చెప్పవచ్చును. (బగ్మాయ్యగా లేమి గొప్పవాడా? 
ఆయన జీవిత చగితేసు [వాయుట యెఎమకు * అని కొంగ రనవచ్చును. 

గొప్పతనమనగా యు శ ఈ గొప్పగేనమన్న గి యా కొశేమునంటిది. భూమికి 
అఆంగుళే ముసెనుండ్ యంతయు నా కాశ మే, ఈ ఆ కాకేను౫ే చనేమేకయెనను 

నాక'కేమే యొనట్లు ఆ నొప్పలినములో _ నెతేయెనను నగొప్పతినమే. 

(బవ్మాయ్య గారు కరా కనటఘునే ము, లె షైన్ జిబాలన్నెయు 

కలిపియే యీ నున గొప్పవాడని మే మనుటలేను. నూ జిలా = శీ నాయన 

గొప్పవాడు కాడని యువ్వరూ ననలేరు. ఇదె యొక గొప్పయా యంగు శేమో! 

ఇదియే నిజమైన గొప్పదనము. ఇట్రె (స్మా య్య గార్లు కొన్ని లక్షలమంది 

యీ దేశీనుందుండుటవలనేే, శి గారతజాత్రి స్వతంలేమైనదిం ఒక జగ 

రాలు మం తియె నాడు. జరగా శ్వార్సలును మంతొయెనడది (బె గా్మాయ్య గారి వలన 

(హ్మాయ్య గా తొక, _వ్ష క కి కాము ఆయన యొక చున్నాము, మహాత్ముడు 

స్వ్వాతేం ర్ కధలను. ని ఫూరించినపును మేలా్కాన న్న భారక స్వాతం 

_త్యాఖి లావుకు నాయన యొక చిగ్నాము. 

రాణ్యు ములు పోవు కీ వచ్చుట యువనముఖ జగుగుట్ర్క్ర, గలుముట 

వీరిని గురించి (వాయబడనది చరి (తే కానేకాదు, (ర్రపుచక మంతయు నొక 

చెద్దమహావివయుము గా కనను మాని వస్యభావమంతేయు నె నొకటియేగనుక 

చీక చేశగత మెంది. సర్వథా త్రీగశ మైన దానిళంకె ఫిన్నయు కాయ. ఈ కృష్ణా 
జిల్లాలో గడచిన ముప్పదెయై జేండ్లయింజామ'లె రాజకీయ వాతావరణా మెట్లు 
జరిగినవో స సక్యభారత చేశేమం దును కించి ద్భేదములతో నే జరెగి నదె నిజమైన 

కాంగ్రైసుచర్మితే యిదిగాని సు శేందనాఫ్ బెనర్టీల మొక _యా, "కాం స్ 

మహాసభలయొక్కయు చర్మితీకాదు, ఆ చిత్ర “రాజకీ య ములయొక్య_ పరి 
గణానుకధ. ఇది కం సు జీవితము (పాణకథ, 

ఈ (గంధము వటి (బన్మాయ్యగారి జీవితముకాదు, ఒక పురుషుని 

జీవిరమునణగా నేమి ' చేయి మందిలో కె బిసి వ్యవవారించు ట ఆనేక కార్యము 

లలో తాను పనిచేయుట, ఆవ్య క్రి జీఏతము (వాయుమన్నప్పుకు ఆ వేయి 
మంది జీవితము దీనియం దుండును ఆ యేక కార్యముల (పస_క్రియా వీని 

యందుండును. అందుచేత నా వ్యక్తియొక్క జీవితదర్శిత తత్చాంంపీయమైన 



I 

తీత్కాలసంబంధ మెన యగార మెన నూక్షునివయములను/నావ బివకించు 

నట్టి చరితలే యాన్ననూట, ఇద్ద (గంధములు వంవ నేలు వెలసినప డు గాని 

మనజాతి నిజ మున యకాన్నత్సేము పెెంవదు. 

నేను చిన్నప్పటినుండి బందరు గామ వాసిని సఘుంటసాలకు నాకును 

కొంత పృొవయసంబంఫ మైన 7)౦ఛుగ్వేము గెలరు, (బన్మాత్యుగారు నాకం కె 

కొన్ని యేండ్లు చిన్న వాడు, అంనుచేడే నీ (గ్రంధములో నా నుననుగురించి 

చెప్పిన విషయములు నా కెనుఫపములో నున్నది. ఈ గంధము చదువు 

చున్న ప్పుడు నాకు నిజముగా గిడచిన యీ నలుబదెయీడు మరల (అతికి 
nt) 

నే యున్న ది. 
గ 

ఈ |గంగము బాశుకి భావనలో (వాయబడేనదె. (గంభకర్త వటి 
ఆతి కు 

ష్మతికలలోని తెలుగుమ్నాచైెమే వచ్చినవాడు కాడు. (పతి శీర కయొక్కు 

యాద్యంతేముల మహాకశ్రుల (గెంఛములనుఎడే పద్యముల నుద సారించాను 

ఛాకతము, కృష్ణ రైన్ఫులము, మనుచర్మితెము వల సూర్య గంథము లే 

గాక దువ్వూరి ఇాసురఢు గారు, చికమామిళ్ళి పొర్తసారధిగార్కు బుచ్చి 

సుందరరామళా స్రీ గారు, కెయ(పోలువారు మొవలెన కూధునిక కనులతో 

గూడ వారికి చక్కని పకచయముగలముః, ఉదాహరించిన పవ్య భాగముల 
యొక్క యౌ నిత్యము వారీ పాండిక్యెమును మేధా సంపత్తిని చెలుబ్రుదున్నదిం 

వీరిది ఘంటసాల, భుుటసాల ఫూ ర్వ్వౌన్నత్యిసును గురంచి వారు చేరీయొకే 

[గంధమును (_వాసిరి= ఆ (గామము ఫ్లూర్వ ముంరే సొస్పృ వశీ -ఇ్చడ్డు నంతినొప్పుగిః 

క_ల్రీబేని ఖద్దరు యావద్భారతిములో నెక్కడ శొరకును * భుంటసాలలో నే 
పొరురును. మన్నికెకెల ఖుదగు రండు వీట సే రెరుకును. మొదటివి గుంతు 

2 గా 

సాల; శెండవడి పెద్దావురము* పెద్దాపురయు ఖద్దరు ముగుకెి. ఘుంటసాల 

ఖద్దవ సుకుమార మైనడె ఘంటసాల కీ (ప్రతిష్ట కేనికివచ్చినది * ఒకటి భుంట 
సాలలో ఫూర్విసం(పదాయములు చావలీము రెండవది (ద్రైక్మాయ్య గారున్సు 

వారి గురుశులును శిష్యులును ఆ (గూమమున నడపెన రంప లె ఆ పద్దతి 

(గంధి మంతియి చదివిన స తెలియును, ఘోలటక భూబుల పివయనులలో 

“కాని గుండేరు గంజి 5"లవలకు ఇష్టాలు నేయించుటలో కాని కాంరాసుకు 

కీట వేయించపద్దనగా సున్నా ఓటుతో వెళ్ళిన పె కట్రైాలలో గాని 

(బ్రహ్మయ్య గార (పతియే గోచరీంచు చున్నది, శౌలూ కె బోరు (పసిడెం 

శో ర © స ఇత 1 ఇకనుండి nye నె పుగా నెంత యాంథర ప్ల ర్మ గ్సు ర్ ర్యెవర్శి గ నుంణ (ప శ్రయ్య గారు 



IV 

చూపించిన నిజాయితీకనము వారు చూపించిన కార్యదీ మీక శకు సానుగు 

పడ్డదిగాని నాడు జేవీప్వమాన: ముగా నుండుకీ శే చెకుగుదును. ఆం|ధకావ్ర9 

కెంగ్రాస్ కార్యదర్శిగా నున్న ప్పుడు చకు బకంపుకంలో శే పనంతప్రరంలో 

నీరీతిగా నాయన యుండి యొన్నియో చక్కని తీర్పులు చేసెనని ేను 

విన్నదే సాక్ష్య ఇ (గంన ములో (వా ుండ్దనియు నద్దియే, ఈ గంధములో 

నీ జిల్లాలాేలి సర్యణనులకు (పియులైనవారు, గారవనీయు లైనవారు పట్టాఖ్సి 
కృష్ణారావు, శె వెరుకువాన, సూరయ్య గాగు, ప త కొడాలివాకు, 

అందరును కెనులకు కట్టినట్లు కొనినందే యన్నాళు. రొ క) ఘట్టము 

చదునుచుంనగా నా చది దగా-చినట్లై యున్న గిం వ యున్న 8. 

ఇంత చక్కు 8 (గంనము శీ గొ శిపాటి వెంక టసు సుబ్బయ్య గారు 

(వాసి దేశమునకు (పసాదించినందుకు ప కృొజ్లాలమయి యుండవలెను. 

బేళములో (పగ్మిగామము ఛుంటసాలనలే నుండనలడా + (ప్రతి వ్య క్రియా 

వెంక టసుబ్బయ్యాగారివ ల తేమ (గామము తవా గాను చెద్దలనుగూర్చి (వాయ 

వలదా ! 

ఈ కకేయున నడియేమె గొర్భాగ్యతూ | మెంంగవాడు తనకు తెలుగు 

ఛావ రాదనుకొనును. తెలుగువానికి లుగు రాకిపోవుటయీమి * నాకు 

తేలుగువచ్చు ననుకొనఫోనటయ్ వోవనముః 

ఈ [గంధ మింకోరీతిగా గూడ గుణవంతమయి యున్న డె. (శ్రీ కృప 

రావు పంకుఖుగాకి సంపాదకీయము లానాడు భారత కామాయణములకంకు 

చేశిమున కధిక ! పియమయినవి. ఆ కృషారావుగారు మహ పతిభాళశాలియని 

జగద్విదితము, ఆయనయీ మెచ్చుకొ న్నాడు _బహ్మయ్యగారిని, 

ఆ సందర్భము లైన సంపాదకీయము లిందు సంవర్భానుసారముగా 

పొండుపకుపబదీనపి, దానివలన రెడు గొస్పవిషమయములు జరిగినవి 

(బ్రహ్మయ్య గారి (వతిభ తెలియుచున్నది. కృషైరావు పంతులుగారి సంపాక 

కీయ రచనా మహాగుణముకూడ పాఠకులకు నిలిచియున్న ది, ఇట్ల నేకములైన 

గుణము నీ [గంధ మునందు పాండుపగకు పబడినవి. ఇన్షైంకే [(వాసీనను (వాయ 

వచ్చును. గాని (ప్రధానమయిన యొకట్ క0డు విషయములు మ్మాతమే 

చెప్పి విడిచెను. ఈ (గంధక ర్రయొక్క_ మేధాసంప_తి ఊోహాకాలిత్యమునకు 

₹ండు దాహరణములువె ప్పెదను, (బ్రహ్మయ్యగాకు విద్యాధికుడు గాదు, అయన 



శ 

ఇంగీ షులో చెద్ద పీకల నిచ్చినచో శ నాకరియో చేసెడివాడు. చదువ 
లేదు గనుక దేశేనాయకుడైనాడు అని గంధక ర్త (వాసెను ఈ యింగ్లీషు 
చదువు (బిటిషు వారియొక,.. నాకరులను తయారుచేసినదె అన్న యగారమయును 

వీరు [వాయుటయేగాక నిజమయిన (పతీ చదువులో లేదోయి యనిగూడ 
చెప్పుచున్నారు, 

మరియొకచోట జాతీయత యున్నష్పుడే యంకేర్ణాతీయక గలదు. 
జూ కీయగలేకుండ యంతర్జాతీయన చేదు? అని (వాసినారు. హః సందర్భం లో 

చాల పండితుల మనుకొనువాలే పోరపతుచుందురు. “నీ నున్నచో నీ లోక 

మున్నది. నేను బేనిచో లేదు. ఈ విషయమునే యది చెప్పుచున్నది. ఈ 

రీతిగా నీ [గంధక ర్త గాప్ప వివేకి, విషయములయొక్క_ యధాగ్త స్వరూపము 

తెలిసినవాడు. ఇట్సి మేధాళాల్సి డేశాభిమాన్సి (గామాభిమౌన్సి బంధువు 

(బసన్మాయ్యగ ర శీవిశచర త (వాయు ట వారీ యద్భవ్లము. 'జేశముయొక్కం 

య దృష్ణము= ఇట్టి (గంధము లనంతేములు బయలు వెడలునుగాక్. పరుల కప 

కారము కాని యా త్మాఫిమానము వంక ఇ క 

విజయవాడ, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, 
15-11-743, నా rors 



విన్నపం 

* Princes and lorils may flourish or may fade - 

A breaih can make them, a3 a breath has mado 

But bold peasantry, their country's pride 

When once destrvye:l, can never be supplied" 

— Goldsmith. 

ఉరాజులు | సన్గుశు- న్స కరుకు, వూడసోవగ్సును. ఒజకత ణంలో 

మళ్ళీ వువ్ఫవిస్తారు కాని (సతి చేశేను తనకై శౌంగనముఘ చూచుకొని గగ 

సుంద ఆ ర శెంగము నిశి ను ఆగ పగ ఫశిము లేని నవ ము” 
బబిత ను! తలి, 

గో ల్లుసి త్ 

నేడు నాయకులముగుగింన అనేకుల చక క్రేలు (వాసున్నారు గాని 

అవిచెప్తుకోదగివ వ చర ౫గా శోమ్చ, 

చక్నితే రచయితే ల (ప శే ంచి కృషేేయ కుతూహలము గలవారు 

చేకపోఫ్రయు కారణము, అంగీ చే కా తేమ జీవితే దర్శి త్ర రచన, ఉత్తమ 

శీవితమువలె అరుదు” అన్నాడు కార్తయిలుం 

ఇంతెకు శా నెనరిచర్శితి(వాయరఖనానో ఆయనకు రచయితకు జద్ధిక 
సంబంధ ముండాలి, ౫ (గంనరచనకు న రే, అభిరుచి వుండాలి ఆఫప్ప్వుణా 

(గంధము అధికంగా రాణించగలదు. 

గొట్టిపాటి (బర్మాయ్య గారి చగిత్ర్య నేను ట(ాయనలచాను, నేను 

ఆయనకు సన్నిహితుడేన్తు సహచరుడన్సు స్నేహిగుడను, ఆబాల్యమి తుడను. 

ఎకుగ నివారినిగురించి ఇతరరులమోద ఆథారపడి[(వాయుటకం కు ఎరిగినే 

వారినిగురించి యధార్థ ము (వాయుట ఉ-చచితముకడా ! 

ఇక (బ్రహ్మయ్య గారి విహయమనమెనాకు సహజంగా ఆయనయంకు 

అధినూన మే. కాని ఆయనయందున్న రైతు (బ్రహ్మయ్య ఎదలశే నాకు 

నుక్కుువ యెక్కువ. నేను నాశే కచింపబడీన అనార్య రంగాకు 
ఆయనను పరిచయం (వాయమని కోరుటలో ఒక _్రత్యేక కారణ 'జేశ్రపో 

లేదయ. 
ఇల నవ బువా లు = వాజా నా నాటి నవల ఆము లు బారా నా యనా అణు న ఆ ఇ మమల nna కా నులు ఇలా 2 ఇనా ఇ మాకా ను జాణ నాకా అకా ఇ ఖవాజా ణు నాలు ఇనా జన దావారా నావు నాలు ల ఆనా ఇలు నా ణ బాజు ను అ కవాట ఆరవు ను బనానా ణు గదు BERR 

* “Those only who live with a man can write his life, 

with genuine gxactness and discrimination.’ —Johnson, 



Il 

ఆయన లోకబ్దాడనీ, సరసుడనీ, కాంగ్రాసు భక్తుడేగాక కాన 
కారగౌసు సంఘములో నున్నతేశిఖుణా లంగుకున్న (ప్రముఖుడేన్సీ, నాకు 

మి తుడనీ కాడు. 

me చై సునువ్యళంలోను, ర నుఫుద్యమం లోను యన అను 

భవంగల నైతునాయకుడం. ఆచార్య కంగాగారితో రై శువుద్యమంలాో కలసి 

పనిచేసి ఆయన ఆశీస్సుణ అఫివంచపలు ఫాందిన (పముఖుడు, ఆయన 

రైములిరై డే గాక, రకు. సను పరిచయం (| వెయిందచుటలో కారణము లివి. 

గ్గ కళ్ళెయ్య గారో అల ధరాహ కొంగోసు వాగులలో ఒక (ప జ్యేకత 

గాంచిన (ప్రముఖుడు. ఆయన పెద్దలలో సన్న, పీన్నలలో పెద్ద, ఇంతే 

కారు. పెద్దల నెమ్మది పిన్నల భావే శ్యెగ యు, ఆయనలో స మ్మేళ నమొంది 
ఆయనను సెద్దగా చేసినవి, 

కార్మగౌాసు వారిలో ఆయన వారధిగా ఖండ్ కాంగ్రైసు పెంపుకై, 

చెక్కు_విధాల గోత్ర ముప్పదిసంనశ్చేరాలనుండజి శ కైవంచనబేకుండా కృషి చేసిన 

కృషీవలుడు, 

ఆయిన చేసిన (సతి కార్యము ఇను కర్న కుడనేో శవంతో నే చేశాడు. 

ఇంలేగారు. ఆయన పౌండెన (పతిగౌరవము కర్మ కలోక (పతినిధిగానే 
భావించాడు. యితరుల చేతకూడ ఆ యకర క లోక (పతినిధిగాచే 

పరిగణింప బడాడు. ఆయనది కర్ష కద్భస్తి* 

ఈనాడు మనకి రుకుగా కాననచ్చే (గామ వెద్దల మర్యాద, మన్నన, 

నిజాయితీ, మా టల సేర్పు, పరిహాసకుకేలక శాక్యదీట్, కష్టనిషారకత్య నిరా 

డంబరక, లో కానధేవం, పర శేయోభిలామ మన (బ్రహ్మయ్య గారిలో జ 

వున్న ఏఐ. 

మన పల్లెలలో కుల మతే విదక్షణలేక్క వావివకుసతో పిలుచుకొనే 
ఫూర్వ సం్యపకాయా న్నే ఆయన పాటిస్తాడు. పాటించుకుకాదు, దానిని 

ఇతరులుకూ డే పాటించేటట్లు వెప్పకుండా. జీయగల చతురుడు. మ కన 

"కాంగసు గో తులైన కళా వంక టావ, నీలం సంజీవరెడ్డి, మూల్పూరి 

రంగయ్య, మరుపిళ్ళ అప్పలస్వామివ్మాతుడు (చిట్) గార్డు మొదలగు (పము 

ఖులు అన్న గారని ఆయనను అప్యాయంగా పిలుసారు. ఈ సాం పదాయా 

న్ననుసరెంచే బెజవాడ గోపాలకశెడ్డగారు ఆయనను స్వంత సోదరుడుగా 

భావిస్తాడు, 
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చేడు నవనాగరకత (పథావంచేత బంధు; పేమ, వృడయె క్యత నశించి 

పోతున్న దని ఆయన అధికం గా విహారిస్తాడు. 

కక్ష కుని కలు ఫకోలుతీవం, హృావయిం, ఆధునిక సభ్యతయెడల 

అయిష్టం "పక్చరికి సమిప్యంగా వు వుండాలనే గాథఢాఫిలావ ఆయనలో అధి 

కంగా నున్నవి. 

ఈ కారణాలస్న్మంటినీ ఫ్రురస్క_రిం చుకొన్సి ఆయనను మనము మన 

నైతుపెవగా భావించవచ్చును. 

అటి నున రై గు సెద్ద చరిత (వాయుట ఆర నులోకమునందు నాకుగల 

ఆవరాఖి నూనయు లే. 

మనలను మనం గారవించుకొనకపోయినరమెవల, మనం యితేతులచే 

గౌరవించబవగలమా! ఇంశేకాను. మన కర్షకోద్యమవి ధాత ఆచాగ్యగంగా 
గారి బోధయీ మో చెలియునా* 

“మిమ్ములను మిరు గాౌరపించుకొనుతటు మొట్ల మొదట మోరు చేరు 

కొం క్రీ యితరులను మోయు గౌరపిలచగలరు ” 

కనుక మన లైను పెద్ద చక్మిత అవసరము కావా 

“| పతిథావంతుల (సతిగ్గ, వెరీ (ప త్యేకగుణం - నారి లోపములు 

మాత్రమే మనకు వారిక సామా స్యములు” ఆని శ ఐివేక"నంసుల నిర్యచ 

నము - అనగా (పతిభౌశాలుర లోపనుల నెన్ని అవి మనకు నున్నవని నీ 

సంతో సాన్ని అనువింపే చేసే వారిని మందలిస్తూ, వారీ దురు తాకాల ను గాక వారి 

(పతిభను ఫూజింపవలసీన అవశ్యకతను చూపి పస్తూ ఆయన (పబోధింఛాడు. 

అది గమనించుట అవసరం. 

కనుక పాఠఘలు అరక్ (పకటింబక పో త్తే నా(శమ నిరర్థకం, 

బప హ్మాయ్య గా5కి స్నేహి పంవను, సహ”చరుడోను అయినంత మా( తాన ఆయ 

వ నిరాపంచగలి గానని చెప్పలేను. 

"నేనే కాదు యెనకాకూణా ఒకి" వ్య క్రినిగుకించి అకక సట రుని సి నిగా 

పెంచుట సాధ్యము 5*నిపని. ఇతరులేగాదు. ఎవగికి వారే తమ స్వమాపము 

నంతనూ సరిగ పిషయానుభవము చేసుకొనజాలరు, ఇక యిది యి:రులకు 

సాధ్యమని యెవరనగలకు* 

ఆయినను వారికి లెలిసినంతవర కు, తెలుపగోరువారు చరి త'క"రులు= 

వారిచే లిఖింపబడిన చి తెరువు వారకి వింబమును సమ్మగనుగ (పకిఫలింప లేక 

పోయినా, వారిచర్నితే పరిచయమునకు కొంతసాధన క"గలదనుటీ నిశ్చయము, 
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ఆట్రిదే నాకృషి; ఆంతకం కు అధికంగా భావించవద్దనే నా మనవి. 

సా వర తీరచనకు నా కాకుల గామ, నా వీరారాధన 

క్రత్సరతయే కెరణాశు. 

వీరులంగే క శ్రిపట్టి కదరంగయున. కోరగినవా శేగాదు. _ దేశకళ్యాణా 
నికై కృషియొనర్సివనాకంశా వీగులే* 

సారిభాయిప్లమెన లే కాన్ని వున్న తపధములో నుంచుటరకు విరా 

మపులేక్ వీఠళలు కృషిసల్స్పెనయ. చారి కార్యక బా సాలు పర శేయోముఖములై 

యుండును, జఐందునేశస వారు మవకు మూగ గర్శకులు= 

(పతి వ్యక్తి కి లాస్ మంచి బడ లుంశును. వాగలో ముంచి అధికంగా 

నుండుట చేత సే "9నుకెరణీ యు లగుచున్నారు= 

అంహుచేతి వారి వగిలెల ఆవశ్యకత మునకు అధికంగా కలను, 

ఇంతే కమ, వీ*ప్రాజ చేసన నికే? జామ స తౌ నికి అపశ్యక 

మెన సవ్న_ౌను స్టానము, అంగనీత శే జాతి తేనవీరుల ఆరాననవలన వే సప శ 

గలదని ! నానుడి పుట్టినది. 

అట్టి సీ రార నకు వారిచర్మిత రచనకం మే అధిక మైనదేది కలదు! అట్టి 

కార్యాన్ని శ క్రివంచసణేకుండా (కనులస్టు గా సేయ నికే చేను కంకణం 

కట్టుకు న్నానని వినీసువనె విన్నపిం చుకొను చున్నాను. 

క (గుఛరచానలో కృస్టైష్మ లిక అధికంగా ఉఊసకరించిందెం ఆందుకు 

అధిక కృగజ్ఞానను. కృస్తాషత్కా స సుషపాదకీయాలు ఇంకులో చాలా ఉప 

యోాగించాను. కృెషప్టారావు గాక ల క్మ య్య గారి చెగల _కేమకు ఈ 'సంపావ 

కీయాలు సాక తలని ౯ నుకోఎద్బును= 

అంతకం క సభ్య యునంకు పంకులు గారికిగల "గా ఢాఖమానమనుకొను ట 

సమాచితము కాదా! 
పీఠిక (వాని ఈ కృతిక శోధ తెచ్చిన ఆంధ్మపభ సంపాదకులగు 

నార్ల వె.కపేశ్వరల "వు, పింగళి లశ కాంతం గార్డు తేమ అభి పాయ 

ప పంబనే గుగుతుణ్యులగ్లు (శీయాత చెరుకువాడ వారికి, ఆం భసాహాత్యే 

కేతేములలో పలు;ంటలు సండించి (పఖ్యారులైన పెద్దరైతులగు 

(శీ విశ్వనాథ వారికి కృతజ్ఞ తౌ పూర క వందన ఎ లః 

నుం 1) సాల } గొ జెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య. 
8—11—15 
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“మన మింతవరరకు, పల్మియుల నంగ పరికించ నే లేదు. 

భోజనా? సికె మనము వారిపై అరన్ కూడ ఇంత 

వరకు మనవే, వాడికి ఆశ్రయ డాతెలమని, సారు అితులని 

క సం! వెత అవసరాలను వనము ఆగోచిచనే 

లేదు”. — బాపూ. 

యేక aw దన అ (గానూపికి ఖ్యాతిరావడం 

కద్దు. అట్లా గ రుక్" Ew నుం కో జస్మించుట చేత ఆ న్య కి క్రి 

బన్నస్థాన విశేవంనల క్ర ర్త (ప కెపులు త్వరగా రావడానికి 

చోవహాడం౦ కావచ్చు. 

ఒక (పసిద్ద స్థలము ల బక్ | (వఖ్యాళపుుషుకు ఫుట్టా 

డంకు, పరస్పర సంబంధా లవల్త , వ్యరి, సలాలకు మరింత 

గౌరవ (వపత్తులు కల్లడంభో ఆశ్చర్య మెను న్నది 

అహి స. (పఖ్యాతే వంశాన జెస్ట్ చిన Ss 

జహా కలగటం క్షు, ఆ పూర్వ్ణవురుషుల 5 కర్రి (పతి 

వ్షలు అవ్య కిలో. అవరించి అభి వృద్ధికి తీసుకుని రావడం 

కూడా సశాజమే. 

అట్ల అనుకూల ఐవాతానరణ మే, మన | బహ్మయ్య గారికి 

తోడ్పడింది. 

అనేక శళాబ్దాలకితం, భె "ద్ధులకు పుణ్య్యవద మైన 

శెం్యడ్రస్థల మె బుదభళగవానుని దెన్య బోధలను, చేశ చేశాంత 

రములకు ఈసుళొసిపోయి జ్ఞానజ్యోతులు చెల్లించిన నిలయ మై, 

చాణేజ్య గోందమై, రోము మొదలగు విచేశాలనుండి నర 
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రాసులను మాతృభూమికి చేర్చిన నాకా; (శయమై, (బతి 

చెడ్డ అం (ధుల (వాక్త కేన వైభవ సావానజీవితమునకు శకేం దవ 

నలలరు అణ వకిష ఒనర్భిన ఆంధ శిల్సకే ₹ొనిలయ నై, 

విలసిల్లిన చరిత పసి దడమైన ఘంటశాల [గామ మాయన 
గ ౬ డు పా 

జన్మస్థానము, 
థి 

ఆయన [గామమువలె వంశమును ఫూర్న్మ్మ పతిష్టగలది. 

ఆయన లతే ఎునికుడ స్వీయక క్రి సామశ్థ్యాలనల్ల సుబే 

దారు వదపి పొంది, అత గౌళవముిు, అభిమాసముగల శక్తి 

పూజా దురంధరుడగు సత్యవాది. 

అఆయనతర్మడి ప ద్యావినయ సంపన్ను డై (గామాఖి 

వృద్ధివై కమి. చేసి, (పజాసేవలో (వస్తుతి గాంచిన కార్యవాది. 

ఆయన పినతెండి పట్టభ్యదుడై, పీడిత (వజలకై పోరా 
డన న్యాయవాది, 

ఇక మన (బవ్నాయ్యగ- ర జగ మెరి%నవాడు. ఆంధ 

రాష) కాయ౫సులోొో ఉన్న తేపదవుల ద్యారా చేవ చేసిన 

(పఖ్యాతె కాం గసువాది. 

చూడగా నే అకర్షి [పబడును, ఆజానుబాహువు. ఆత 

డుగుల నిడివకాను. నిండైన షిగహం,. (ప్రసన్న వదనం స్ఫుం 

(దూపి. అ ఆకారానికి తగినట్లు బళ్ళంచు 4 గల లెస్ 

ధోవతి జారుగోచి - చారు లాల్చీ, డానిడెన గోరంచుగల 
ఉ తరీయమును కప్పును. ఆ ఉన్నత ఆకారముసకు ఆబ్య 

ఒక తటాకు వదల్పుగల ఎర్రంచు ఓదీనికి (బ్రహ్మయ్య గార ౦చుీి 

అని (పతీతి, 
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లము కల్రించే, పస్త్రాలంకారము ప్వుకతోనే పెద్ద వాడ - 

ఫుకినటు చూపరులకు తోచును. 
అప్ప ౧౧ 

ఒక్క ఆకారమునల నే కాను ఆయన పె 

గణా శకి సామర్థ్యాలు కుడా ఆయనను పెదగా 
pa య a) 

చేసినవని, 

ఆయన యెంత ఉన్న కాకామడో, హృదయమంతో 

విశాలమెనది. మేధ అంత నిశితమెసది. వరన అంతే. 
యా జా దీ 

విమల మెనది. 
d= . 

రిక వ్వ కిని గురించాలంకే, ఆయన గురువులనూ 
వాతో శీ wm 

ముందు గుర్తించాలి. ఆం; ధచెశళములో ఆధిక (పఖ్యాక్ 

గాంచిన, (క్రిమూర్తు లగు, కృపా రావు, పట్టాభి, నరసింహం 

గార్లాయన గురువులు. గురువులు గుణగణా లాయనలో గుమి: 

గూడిసవి. కృష్లారావుగారి విమలవ రనము, పటాభిగారి 
౯3 వాతో | వ్ 

(పతిభ, నరసింహంగారి సేవానుర క్తి ఆయనలో చెన్నారినవని) 

చెప్పవక్కరలేవు పరిచయులకు. 

ఆతను ఒక విశిష్ట వ్యక్తి. పురోగ'మి “”ానటాంతో 

పాటు ఆయనలో కొంచె పూ ర్యాచార వాసం లేకపోలేదు. 

న-ను. రణాభిలావి. '--గడంలోబాటు, సంప్రదాయ బుయూడు. 

ఉ త్పాహపరులతో పకు7గా త్రేడు. లాభ: సాల నించే. 

వారిశో చతికిలబడడు. 

ఆయన పండితుడు కాకు. విద్యాపంతుడును కొడు. 

(గంథపకనాభిలావీయు కాడు. అధిక లోోకజానం, పేేంగిత 

న్ ఉన్నందున, ఆ సంస్కా-రఠలోపం యెతమా తం 

కన్పించవు. 
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ఆయన ఆధిక సంచారం చేయగసపోయివా, పెద్దల 

సావాచగ్గం, నంపన్న వెస భావశబలత వ్వ్వ్వుందును క 

లోపంకూ+డా ఆయనను ₹"ధించదు, 

(గంథాకేమో ఆయస (వాయలేదుా- ని, (వౌసినది 

కాసా చక గా రాయగల, లి సరళ మె, భష సహ౭ఃమె 

"తెనుగు నుడికారను గలిగి వుంగం౦ది. 

వకణా ఆయన - పరిగణి ప విం పసనుగాసి ఉప "స్ట 

పాలో హృూడయభార వు-టు ని. జె క చిన్న ల వగా 

వుండీ సామెనలు, ఆమెశ*, కథలు గాధలు సాంనుభివ 

ముబుగలీగి తెలుగు నుడికారముణో, అచ్చమె' "శితు 

మాటలలో రాణిచగలడు. విషయాన్ని పిడచి ఇాఖానంక్) 

మణ చేయగ. శచ్చాడంబకము లేక, ఆతుల క్ మయ్యుట పు 

గాక్క చెప్పినదిళొ స్త -చపయొగ్గి భనేటట్టై చెప్పగలడు. 

ఇ వసం చతుగుడు. (పతివానపై గాక, (పతివాదము 

మోదినే స్వీయ | పాగల్బ్యమును _వదర్శించుటగో డిట్ట 

సంధాషణలభో నరసుడు. వస్తుతః కయస మంచి 

మాటకారి. చమత్కారి. నంభావణలోశే అయన అసలు 

వృదయ? నెల్ల డయ్యాది. ఆయన చేకాదు; యెవ్యరిదై నా 

అంతే. స భావణలో ఆయన విశాలహృదయా, కప్యాయతే, 

అనురాగం, మర్యాద, మన్నన, లోకానుభపం, పఠిహవోసకున 

లత కెల్లడికాగలదు. ఆయన (వసంగించే (పజీశం ఒక చిన్న 

శనూ వేశమాలు౦దడి. 

గొప్ప ,సావాసవంతు డనలేముగాని తన వ్యూహం 

శాను వేసుకొని సాధించుటలో సమధిక (ప్రతి భావంతుజే, 



పరిచయం Zi 

వ నమా వేశంలో నెగా ఆయవను అందప అనుగమిం 

చకపోయినా, గమనించక + తప్పను, 

ఆయన (పచారకుడు కాడు. |పబోధకుడు కొడు. 

నిర్మాణ నిపుణుడు, కార్యదకుడు. 

ఆయన కెట్టి సవాజనే క్తి కలదో అట్ట క్షన్ కిక లదు. 

పట్టుదల, చుఫకు, “ారన, సద్యస్ఫురణ, సూఘ్మేదృష్టీ, లీ ఘు 

డ్ గ నిర్రయం, కార్యవ్య, గలే, కార్య దమన, ఆత్మ విశ్వానము , 

అశ్మగారవము ఆయనలో అధ్ధపఫం. ఏచతేణ జానము లో అధి 

కుడు, నిష్క_ పటి, నివి, అభిమాని అయినా నిగర్వి 

ఎ రాదంబనుడు. 

ఆయనలో ఆవేశంకంశు ఆలోచన అధికం. అందుచేగి, 

ఆయన అంతఎత్తూన నుచంంచే ఆదర్శ వాదికాడు, నేలమోద 

డి చె ల్ కజ్ఞాడుం వా నవివవాది,. ఆచించ గలిన చే ఆయిన 
నాన్ (0) 

ఆకాంఫీ.ంచును. ఆందుచేత ఆయన లవ్యూలు విమితే మైనా, 

వాటిసాధర గో ఆయన మాచే (వజ్జావిశేపాలు అధికం. 

లో కాన్ని వడగట్టిన సంర్కారి. ఓక పని చేయదలచు 

ఎవరి మనస్సు నొప్పించక, తేనపట్టును విడువడు. నవ్వుతూనే 

™ Pay Gg కు, గో త్ కార్యాన్ని నెగ్గంచుకు టాడు, ఒక్క మాటో” చెప్పా 

లుకు ఆయన, కార్యాదముడంం 

స వ్వక్తి క్రి పెలువనెనా, ఆతడు వా శు నిజాంలు 

బట్టి గాక అతని కార్య దతుతిను బై నిర్ణయించాలి 

అంటాడు, మన (పధాని పండిత నె హూ. 
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కొందరికి ఉన్నత భావాల ండవచ్చు, ఉత్తమ లతా 

లుండవచ్చు కాని అలా వున్నవారికి వజ సంకల్పం, కార్య 

దత్? వుండు టగుదు. కాని కావలసింది వజ సంకల్పమే 

కార్యదత తే. ఇవి మన (బవ్మాయ్యగాకిలో గముధికంగా ఉన్నది. 

ఆయన (వత్యద్ధలు కూడా, ఆయన దశుతను (ప త్య 

తంగా కాగపోయినా, వేరోయ 6౮ నైనా అంగీకరించగలకు. 

1920 లో కాం గసు చోబ్లు 9: వస్యవన్దని అహ్తాపిం*లదిం 

ఆ విధంగా అధిక .పచార (పః భోధాలు దెకగినవి. “కాని కాళీ 
బటులు యె వోలింగు స్రహనులను :.॥ నచ్చిన వి? ఒక్క 

బహ్మయ్యకుగారి వోనింగు స్తేషునుడే వచ్చినవి. ముదాసు 

అ! మరొః చి ోటును।డి రాకేకను సం*కతి (గహాస్తే 

అయన కాగందతత కఠతలామలక మగును, 

ఇఎలేకాదు కొంతమంది నాయకులు, నస్తలాల్లో 

పరాయివాకుగ పరిగణింప ఒడకతారు. ఆయన అట్లా కాదు 

ఆయనపలుకుబడి ఇంటా బయటా నమాన మే. స్య గామాన్ని 

కాసుకు పెట్టని కోటగా చేసి ఆంధ నాయకుల చేతనే 

గాక మహాత్నునిచేత కూడ మిన్ననపాొందిన నూననీయుడు. 

ఇంటాల్సి రచ్చ గెల్చిన విఖ్యాతుడు. 

' మిార్థార పుం రాజాగారు 1628 లో అస్పెంప్లీ అభ్య 

రీగా నుండీ అన్యాయంగా నోట్లు నంపాదించినందుకు, యెన్ని క 

చావా”ో ఒక పిటీహనగుగా వుండి ఎంకరో అనుకూలురు, 

(వగికూలురైనా, రాజూగారెన్ని (పలో భములు కల్పించినా, 

తుదివకకు పోరాడి, నీతికి నిలబడి, ఖ్యాతిగాంచిన నిర్మల 

చరితుడు. 
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స్పడర్గకు పీక మైన బందరు కాలూ కాబోర్తుకు 1927లో 

అధ్యమెస్థా. ము వహా?చిన రైలు. 

అఆయనచేత వారూ ఏళా ఆపని ఈపని, దావవప్పీ 

చేయించకచిగారా? నడనలో నూటిమా ర్రంగల వున రైతు 

పెద్ద, నూటిపనులనే చేయగలడు. 

ఇ్రుతేగాదు. జస్టిసుపార్టీ తేనకు | పతిప షీం:గా' వుర్నా 

సామరన్యంగా నడవివ దయుడు. 

వ్యవహార మంతా తెలుగున సనడివీరదిన సూతృ 

భాహాభిమాసి. 

పాఠ శా ఎల్ నైక భోధ యేన్పాచిన నీతివంకుకు. 

నారిజనో పొధ్యాయు ౨ను (సధమంగా పళో చేసి, 

అప్ప ఫ్ర ల సి వాళ గాకు దోవాదమిచ్చిన సంస్క ర్త, 

ఉదోగగుల చేతను, ఉపాధ్యాయులచేతను ఖద్దరు వస్త్ర 

ధారణ చేయించి, కాంగాసుబోరుగా జేసిన చేకాభిమాని, 

సైమన్ నప్తశము మం సకివాద్దులలో నంచరించుటకు 

వచ్చినప్పుడు, బహిపా,_రసూచకముగా బడులను మూసి, 

ఆఫీసుపై సల్ల జెండా (ప్రతిష్టించిన ధీరుడు. 

ఉద్యోగులను, ఉపాధ్యాయులను సోదరులుగా మాచిన 

ఉదారుడు. అందుచేతనే నేటికిని చారు ఆయనను మా _పెసి 

డజె౫టుగారని ఆప్యాయంగా పిల్చుకుంటారు , 

పరిపాలనను దతీతతోనడవపి, ఆదర్శవంతమైన బోరుగా 
చేసిన పతిభాఖాలి. 

193౮ లో బందకుకు గవర్నరు వచ్చినప్పుడు మూ పరి 

పాలన |వ్రజాభి పాయనునకు వ్యతిరేకముగా ఉన్నవని నల్ల 



24 వున కరు పెద 
R= ణు 

జెండాలు జూపిన తూక్చుకృస్తా కాం గెసు అధ్యకు క. ఆనాట్ 

వారి కార్య కనుమున లె అంధ దేశశు. గ్ ఎకడా అంత 

దిగిజయముగా జరగలేనా. ఈ _పదర్నవాన్ని పెదలు పెక్కు 

విధాల (పశంసించాకు. 

me ఉద్య మం లి యక? అచార్యర ౦7" కు నపహాచకు 

డుగా ఉండి త: రైరు చోకాసిక్ సేవచేసి (వస్తుతొగ చాడు. 

రీ నెకకెల్ మెంటు ఉద్య రు ౩-౯ బారాగారనూన క8గ7ను. 

అధ రాష్ట్ర) రైతుకంఘ అధ్వశ్నుడుగా నుండుకేగా క, 

తేముద్యము విజయ సారధులు ఒకేరు. 

జమోంఎండాకీ కతు కాద్య ము (పాకంభకులళో ఓక్ 

(పముఖుకుగా పరిగణింపబడుకేు గాక, పృడాకంటకుడగు 

చల్లపల్లి యెస్తేటుదివానును సాగనంపిన కై తు బాంధవుడు. 

జమాండారీ రగ" ఉద్యముంగో, మున గాల సంఘటన 
యా 

లోగక్ష (ప్రసిద్ధము. మునగాల జమోం౭దారుకు ఆ తులకు కలిన 
n_ గా 

పివాకాన్ని పరిప్కా_ర మెనర్న్చి ఉభ ముల మన్ననల గాంళిన 

మనీష్. 

వ క్ష్ బో “క్రీ us ఆం ధరాప్ప)యమహాోన జ్ఞ అధ్య కిపెఠ మెక్కి-*', మొదట్ 

రైతుబీదై, ఆ సభను ఆతి చాక చక్షంగా వ (పముఖుల 

(పశే౦న అందిన (పళిభావంబుడు. 

ఆం ధరాష్ష) కాంగసు (పథాన కార్భణక్ళగా నుండి 

నాటి (పథాని రాజూజీచే (పశంసా పా; లు డెన కార్య చతురుడు. 

చేయాలో ఆచార్యర 0గాగ- కు అన్న చాట నాలకించు డు. 
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"కృష్వరావు, చెొుకువాడ, పట్టాఖి, కొడాలి, గాకు 

పాకి వారికలబు్, పంచనమూ శాలు - ఆగ్గాధు లకు మొ త్రెము 

మాద, నన్నె నెలుగు క ల్రించిరవనే బసు జనాభిపాయము. 

జెర్రి ఐక్యత వలన ఆంఫ తెజయు పెగింది. విద్చుంభణ 

సాధ్య మైనది ౫ 

ఆయన యెన్ని కార్యాలు  సాధిందినా, ఏవని 

చేస్తున్నా, తాను రైసుననే కరం రూన శవం విడనాడక, 
స రా ఇ 

నదా ఆభానంలో నే నాచవెంచును. 

అుదువతినే |పజాసేవ తోపాటు మూ జీవనాధారము 

లగు, నందులవంటె వృషభ రాజము లను, కామశేను ఎల 

వంటి ఛేనువులను హోషిస్తూ ఆ యెడ్డర:కెలను, కోడల 

ఆర్భాటము లను, ఆనవ్రుల అుభావరములను, లేగల గంతు లను 

గాంచి, ఆనందిస్తూ, భూచేవిని భజిన్తూ పంటపొలాలను. 

(పమిస్తూ, పా లేళ. పొందునో్, కూలిల నవా వానంచో, 

తోడి ఎరెతుల ఆదకముతో, రైతులలో రే, (గామస్తు 

లలో (గామస్తుడుగా ఉంటాడు. 

“సెరికా, నీవు భారతాత్మోతలాక 

గౌరన పప్మతేమూ ర్రిపి! శూారమణిస! 

ధాసణీపతి పాలవదండ మెప్రుడు 

ఏ వాలంబు కనను (చారసీయమగు నె” 
థా టు 

మాన్ కృషీవలుడు. 

* చిత్రగుప్త 1939-10-15 



వంశవృతాంతం 

*సవముర సమయములందు పితరుల 

ఈత తేజము సిలువబెట్ట ము 

నాంత్దెనము ట సేద్యమున చ 

థమును కాపాడు.” — ప ల్లెపట్టు, 

(బ్రహ్మయ్య గారి ౧శంలో మనకు తెలిసేది వారి 

ము క్తొతే, గంగయగారి సుగలే. ఆయనది ఘంటవాలకు 4 

మైళ్ళ పడమరలో వున్న చినక ల్ఫేపల్లి గామ గంగయ్య 

గడికి (బహ య్య యేకై క నంతానం. కుమవూకుపి యెసిమొదో 

లీ ఓట తలకి మరణించాడు. భర్తవియోగాన్ని, సహించలేక 

ఆయన భార్య వఏకమ్న తేన తనయుని భాధ్యత భగవంతునిపై 

వ్రరిచి, నూతిలొ బడి మరణించింది. 

దిక్కులేని పవీవల వ్రున్న (బహ్మయ్య భాగవతుల 

కూచిపూడికి నవోాపములోవున్న పెదపూడి (గ్రామంలోని 

మేన గ్రగారింటికి చేరాడు. మూడు నంవత్పరములా మేన త్ర 

పోపించింది. ఆమె పేదరాలగుటచేత తన బంధువును, ఘంట 

శాల 5 "ఫుర స్తుడు అయిస, అయినపూడి రామన్నగారు 

వచ్చినప్పుడు, తేన అన్నకుమారుని లీసుళొని వెళ్ళి వసిపాటలు: 
చేమురచుక.ంటూ వగ నిక తీసుకు రావలసిందనసి అప్పు 

గించింది. 

ఈ రామన్నగారు, భూవసతిగల ఉత్తమ గృహస్థు. 
'ఆకాలంలో వర్హాలు అధికం కావడంచేత పంటలుపండేఏకాను, 

అందుచేత ఆనాడు వచ్చికరు వేగాని యెొండుకకువుండేదిగా దు, 
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భూమి యెతేవున్నా శిస్తుయిన్య లేని సితిలో వుంజేవాఎ 

తు. నాణెములు అధికంగా చెలామణి లేసి ఆరోజుల్లో వస్తు 

మార్పిడే అధికం గావడంనల్ర, వంటలుపండినా, కొనే 

వాళ్ళుంజేవారు కారు. 

రైళ్ళూ రాస్తాలు లేనందున వ్యాపారం హాచ్చుగా 

వుంజేదిగాదు. ఉన్న కొద్ది వ్యావెరం బశ్లి మోడా గంతావుల 

మాగా సాగుతశూఖు_డోది ఆ కాలంలో భూమికి విలువే 

బేడా. యకరం నెండు మూడు రూపామయలుంచేదె. 

ఒకువులే ధనం. పంట తక్కు. 3 

వస్తుం చెల్బని ఆరోజు” ఖమ ర్చి పాంగ'న్నుంది 

మరొక, పాం*ెనికి కిరాయి. తోలుకుని ఫస డబ్బులు నంపొా 

దించుకుంటూనవు-జేవారు. ఈ కీరాయిబళ్ళను తోలడాని శే 
ఆరోజుల్లో “కమాన్ శోలుడు” అనేవారు, ఇట్లా కమాను 

తో లేబండ్తు ముఠాలుగా వుండేవి. ముఠాకు 20 లేక 80 బళ్ళు 

వుం దేవ. 

వగా పాడి పుష్కలంగా వుండేది. 

ముఠానాయకులలో అయినపూడి రామన్నగారొకరు. 

ఘంటశాలనుండి జగ్గయ్యపేట, హైదరాబాదు, నాగపూరు, 

[(పాంతాలకు కిరాయి తోలుతూవుంజేవారు. ముకా నాయకు 

స రం అ స ; ఇ ఆజ్, లగు రామన్న గాక _బహ్మయ్యను తీసుకోని జగ్రయ్య జట 

పాంతాలకు కమాను వెళ్ళాము. చిన్న చిన్న, పను లన్నీ చిన్న 

వాడగుటవల ఈ కుకవాడి చేగ చేయించే వాడు, వయస్సున 

న్నవాజోనాా కట గుడ తిన తిండి లేని చీదవాడెనా, 
a A) CB రా 

అ త్నాఖిమానంగల (బహ య్య ఈ పనులు చేయ నిరాక 

రించాడు, అంతట ముఠా మేస్త్రి తనను ధిక్కొ-రించినందుకు 



న జా, 

ఎఫుపై నాలు విసి గాడు. ఈ అవమానం సహించ లేక, మ 
3 

భగవంతునిపె ఉ'చి బండ ముగాను విడచి బయలు చేశా 
౧_ గా 

కొంతేదనారం వళ్ళ అలసిపోయి డారె పక్క నొక 

చెట్టుకింద కూర్చుండెను. ఆ జాగ వెళ్ళుగున్న ఒక సైన్యాధి 

కారి ఈ కరవాడిసీ చూచుట తటస్థించింది, జుప్పటికి 

(టహ్మయ్య 1), 19 యేండ్ల వాడు. మంచి అందగాడు. ఆజాను 

బాహువు. ఏరత్యము మూ ర్రీభ"ంచిన ఆకు రివానివై ఆ ఆధి 

కారి దృష్టీ వడి? Fa ఇంతే, పాపము ! వార్గగా'జుల వ. 

ఇటువ"టె "మారును పోవుట, ఆయ: క తేట సి చంది. అందు 

మేత ఆ కుర వానిని వెంటా బ్రుకోొని, పెదా eR కలిగించి 

మిలిటరీ ఉన్యోగం లో చేర్చాను. ఆయన ఆంగ్న చేకేం వెళ్ళ 

వలసి వచ్చినప్పూకు అననా వచ్చిన ఉద్యోగికి అప్ప జెప్పి 

వెళ్ళాడు. 

తర్వాత, అనూతనో ద్యోగి అభివాసమునకు పాగుడై 
డా 

వకడురూవాయలనుఎడీి, ర్తిరనె అయిమురూపాయిల జీతముగల 

బవా-దారయ్య్యాడు. ఆ ననుయంలోోనే ఘంటసాల వచ్చి, 

అయినపూడి రామన్న గరి నలహో నంపతింవులణో వచానాం 

అగ వాళ్ళ చచ జా 4 చేసుకొని కొలువుకు వెళ కు. భార్య అచ్చమ్మ వచ్చింతికు 

వాత ఆయన అదృష మధికమెంది. వెంటనే యాభెరూపా 
OA) షై a 

యిల జీశంగల హవల్ణ రై య్యా డు. వమెకొంగకాలానికి నూకు 

రాపాయిల “నేతనం గల సుబేకారై నాడు అప్పతి కాయనకు 

న్ రాఘవయ్య. సుబహ్మా ణ్యేశ్వరస్వామి అని ఇద్దరమకు మాళ్ము. 
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వీర రాఘ సయ్య తండివలె మంచి ఛారీ శునిషి, దృఢ కాయుడు, 
. క స శ ఆటపాటలఎం దధిక్ర ఎతి గలవాడు. సుబ్రహ్మ బ్యేశ్వరస్వామి 

స్ఫుర దూపి; సుకుమారి, చనువునంధ్య లందు అధి కాభిలాషి, 

పీకి భాలాంపసగోనే తి అ. సత్తు గా కాలంచేసిందె, 
థ్రీ గా 3 ళు 

అంతట సుబేదాశు ఘంట శాల నచ్చి ఇలు వాక్షీలి 

యేర్చాటుచేసుకొని, అ త్రగారె సం, పకింపుతో, కాంతకు 

అనే ఆఫడను ఫివాహాసూడి, నారిసతీసుకొని తిగిగి పటాలం 

లోకి చెళాడు. ఆయన అశక మయుదాలగో వీరోచికంగా 

వోరాడిన సర్మాకి మాలి. 

మన హిందూ చేశాన్నుంచి పటాలపు ఉద్యోగులను 

యేరి, విక్షోశయా గాణిగారి దశ్శనాలికి ౫. పిన సందర్భములో 

మ దాసు గాజధానినుండి పంపబడిన వపనెనెసిమిదిగురిలో 

ఆయనొళడు. ఆ న దర్భంభో ఆయం కొక పతకంగూడా 

బహుమతి చేయబడింది. ఆయన ఆరడుగుల పొడవుగల 

ఆజానుబాహుడు. పొడవు తగిన లావుగల్లిన గంభీర మూ ర్తి, 

ఆయన పెన్షను ఫు మచ్చుకు నేరోజులు పచ్చినవి. కాసి 

ఇంకా దారుఢ్యం ఉండటంవల్ల, కమేండర్ ( పాపకంవ ల 

ఉద్. ఉండెసు. ఆయున పి అధికారి మేజమసుబే కారు 

౧ 
ఆయ. పెను సపుచ్చుకోగానే ఆ స్థానంలో తాను _పవేశించిన 

నెలమ 00-౪6-౮ _ సస్తుంనని తీరా త మానుకుంటే నూకు 

రూపాయిల పెన్షను పస్తుందనే అసేక్తో ఇంకా వుద్యోగం 

లోనే ఉన్నాడు. 

eT: న జు లో పనన భుచు కనడానికి సిదంగా వున్నాడు. 
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ఈయన ఇట్లా అవీయ్ో వున్నకే ఈయన [కింద 
ఉద్యోగి హా లామకూ+డా ఈయన స్థానంచోనికివచ్చి పెన్షను 

పీసుకుందామనే వు దేశంతో డెను. ఈ హవల్హాసు తన్న 

ఈసుబే దారుకు విషపయోగం శేయిచిన అతను మరణించునస 
తేన తమ్ముడు సుబీడారై పెన్గను తీసుకుంటాడని దురు'జేశం 

కలవాడ ఆ విధంగా విష పయోగంచేన (ప్రయత్నించాడు. 

సుబేదా రీ సంగతి |గహించాడు ఇదివరకు అకసా త్తుూ 

చనిపోయిన తన (పథమ భార్యకుకూడా ఈ విధంగానే పహ 

(వపయోగం జరిగివుంటుందని hese అంవమచేక ఇక్కడ. 

నుండుట తనకు, తేన బిడలకు శేమంగాదని యెంచి యా భై 

రూపాయల పెన్ల నులోనే ఛు ఘఘుంట నాల వచ్చాడు. 

వచ్చిన నెంటనే భూమిబుట సాంపాదించుకొని న్వంత 

సేద్యం సాగించాడు. (గాయంతో ఏ న్యవహారం పట్లంచు 

కొొచేవాడుకాడు. తన వ్యనహోరం౦లో ఎవరు కల్లించుకున్నా 

నహించే౮ాడు కాడు, ఆయన నిత్యం చేవిపూజ చేన్తూండే 

వాము. నత్యద్భష కల్ల సంచాంచేవాశు. అకుుకు నాసి అన 

కుండా శ క్స్ కొద్దీ యిచ్చి పంపుతూ పడేవాడు, 

మితభాపి.. అనవసక సంభాషణ చేసేవారిని చీవాట్లు. 

పీ] వంపేవాడు. 
6 

ఆయన రెండన భార్యకు స ల్లురూ ఆడవిల్ల లే. (ప్రధమ 

ఛార్న నంతానమగు ఏఠళాఘవంయ్యా ఇంగ్లీషు చదువు 

చాగా చమువక తేలుగు బాగా చదువుకున్నాడు. కాస 
ఠీ 

కవితే ధోరణికూడా కలిగింది. హిందూస్భానీకూాడా బాగా 
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మాట్లాడే గౌడు న. అనిక క్రమం. కాయకష్ట 

మంకు గిగవంగల . ఈయన తముడు సు (బమజ్యేశ్వక 

స్వాం బి. యే. Ba చదివాడు. బిహుణొ ఈ జిల్లాలో 

యే క మ్మ వారి”ో కల్లా వధను పట్ట్లభద్రుకు కాసచ్చు. 

క డరీప+జా "వేనాడు. ) ఇటా కునూళ్ళకు సద్యా బుద్దులు గర 

వించి వివాహాలు చేసి 68 ప వట కాలధర్మం నొంచాడు 

సుబేదా, 

ఏర రాఘవయ్యగారు రాజసము గలవాడు. మంచి 

ముస్ట్టయేగాక, వ్యవహారత కూడాను. బలం గలవాడు. 

థీర్యనావాన లు కూడా అధికమే. ఆయన ఈ [గామం చుట్టూ 

వున్న గుంజేరుకు, చష్టాలు వేయించ ఆనాడే అక్టీలు పెట్టించి 

అందోళననోసి ౩ వజూ, సేవాభిలామి. ఇంతేగాక ఫఘోటకం 

అనే పశుగాాన భూమిసి చల పల్ల జమోాందారుగారు ఘంట 

శాల (గామ పెద్దల చెచే కౌలు బాయించుకొొని అక్రమ సవే 

శం చేయ తల పెట్టెనవుడు, అ.ునా ఆయన ని తులు కలసి. 

దాని నరికట్లి ఆ వశుగాసపు భూమిని యథారీతిగా గామస్తుల 
వుపషయోగాసికి సిలిపిరి. 

వెర రాఘవయ్య 8కి 1898-123 తేదీన డ్రైహ్న్మయ్య 

గారు అ pe 

+ ఈ సు బహ్మ గెశ్వర స్వామిగాకి సహాధ్యాయు లే కీ శే. లగు 

కోపల్సి హసువమంతేరావు M A,B, L, వేమూరి రానుచందరావు 
B. &, B. మ, కట్టమంచి కొళందై రెడ్డ రడీ, ప్లీడరు. ె్టబొట్ల 
వీరయ్య B. A., B. L. (పభృశు లం. 
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ఈయన జన్మించి కొద్ది నెలలకు పై చెప్పిన ఘోటకం 
క ల మ్. 

శేసుభ్ధో న్యాయ వాదిగా _పజిల పతన పరిఛన్తూన్న ఆయన 

విసతెం ట సుబమత్య్యోశ్వర స్వామిగారు నిన్నంతగా చని 

పోయారు. 

ఆయనసవోయిన కొదికాం*సికే వీఠ రాఘవయుంగారికి 
[ ది పు స 

(బహ్మయ్య గ రక వ" రాఘవయ్యగారి షూ *రుడుతేలి, ఏ" వసి 

పోతే తన కుమా ర్లెల కి నా స స శమి చగలవననే స.కల్చఎనో 

విష పయాగఎ వేసింది. పేర రాఘపయ్య గాను నె టనే మత 

€ జము of Doi శ గ ళ్శ raw 37“) . ణించాక. స్తన్వ శనం వస్తూన్న తన నె (బవ్మా య్య 

గారికి ఆపషసము (పాణ సోని చెయ ఎదు. అంతటి నో వూ 

కున్నుదా? ఆ నుర్మాను రాయ ఏర రాసువయ్య గారి మరణాసికి 

భార్యా బంధు స్టా తేల్హ డీలు దున్న నమయంలో ఈ పసి 

కుదురు పట్టుకొన గాయ నొక్కే సేయను న్నా సమయాన 

ఆయన చిన్న మేనపుమగారు ఇలాచి మేంల్లుం భద్రమైన 

సానానికిచే రాడు 

థి అర (పజాసేవ చేసి, రాష్ట్రఖ్యాతివాంద ఈశ్వర సంకల్ప మె తే 

న మం పమ |పయోగాల్కు దురంతాలు, ఆయన యెడల 

ఏఫలమగుటలో ఆశ్చర్యం లేదు, 

క॥ కాననముసన రణమున సలి 

లానల ఏఫ్రుమధ్యమున మహోబి నగ్యాగ 

స్తొనమున మతు న్నిదిత్రు 
ఖి —3 

బూనికి తో? బూర్యపుణ్యములు రఠ.కీంచున్. 

=== భ_రృవహారి, 



2) 

విద్యాభ్యాసం 

కా. విద్యగూఢ గు ప్తమగు విత్తము రూనము ఫూరుసాళికిన్ 

పిద్యయశస్సుబోగకరె విద్యగురుండు ఏ బేశబంధు 6డున్ 

విద్య పిశిష్ట,దెనత్ ము విద్యకుసాటె ధనంబు 'లేవిలన్ 

విద్యనృపాలపూజితము స eT మర్యు: ద? 

వూ | _రృహరి. 

(బహ్మయ్యగారి మేనమామల ఊరు కూడా ఘంట 

వాలే. గమ బావమరిది ఈవిధంగా బలవన్మరణం పాంవగా నే 

తమ శోబుట్టువును, మేనల్లుని, వారి యింటికి తీసుకు వెళ్ళారు. 
ఆయనకు మేడవయేట "అశపకాభ్యానం పూక్య సాంపదా 

యానుగుణ్యంంగా జెగింది. బాలంమునుండి కూడా ఆయన 

చదును నంధ్యల్లో సూతక్మబుద్ధిగలవాడు. (సతి తరగలిళోను 

ఆయనే పెద్ద. ప్రమరీవరకు చదివాడు. ఉపాధ్యాయులందరి 

మన్ననలకు పాఠతుడై నాడు. మ్రైమరీ చదువుచున్న రోజు ఎలో 

బడిపెద్ద ఆయనే. 

ఆయన వాల్లోతరగతి చదువుచున్న రోజులలో బివిక్ 

చం _దపాలును నిశ్నించిన సందర్భము లో ఆ [గామంలో ఒక్త 

పెద్ద వూరేగింపు జరిగింది. పాఠశాల పి ద్యార్హులందరితో పాటు 
ఆయనకూడా అందులో పాల్గొన్నాడు. కాని అప్పుడు బిపిన్ 
చందపాలువలె తానుకూడా జేశంకొరకు పాటువడి, చె లుకు 

వెళ్తానని ఆయన అనుకోలేదు. కాని అట్ట గౌరవం అయనకు 

వక్కుట అదృష్టనుగకా ] 
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చై)మురీ పాసైన తరువాతే, (గామంలోనే వారణాసి 

చిన అచ్చన్న గా రినద్ద, బాగ షం విడ్వ్యాభ్యాసం ఆరంభించాడు; 

ఆ అచ్చన్నగారు ఆ కాలంోనే విల్ల లకొరకు ఒక (గంథా 

లయం స్థాపించి పతికలు కూడా తెప్పించి, నిడ్యార్లులచేత 

చదిఏస్తూ, భాపాధినమానం, చెశాభిమానం కల్పించాడు. 

1913 వ నంవత్సరంలో (బహ్మయ్య గాకు బందరు 

నోబుల్ కళెళాలలో (పవేశించాడు. [506 లో (పధమంగా 

వితంతు వివాహం చేసుకున్న చోడవరపు జగన్నా ధరావుగారు 

ఆయన కాసు టీచరు. ఆ మాస్ప్రరుగారు ఈ నిష్రుది గుణగగణా 

లకు ముగ్ధుడై, వితృవాత్సల్యంతో చూన్తూ, పండుగ పర్యా 

లకు తవు గృహామున కాహ్వేనిన్తూండేవాడు, ఆయన 

(బవ్మాచ్యు నా శిష్యుడి, గర్వంగా చెప్పుకు నేవాడు, ఆయన 

వల్ల కూడా కొంత బేశా ఖివూన౦ం, కంయస్క_ రగా భిలావమ 

ఈయనలో మొలక ప్తినాయి, 

ఘంటశాల (గామస్తుడు, ఆయనకంకు పెద్దవాడును 

అగు గొ రవాటి వెంక కేశ్యర్లుగారు (బహ్మనమాజ మంది 

తంలో ఉందుటచేత ఆయనకూడా అక్క_డనే వుంటూండే 

వాడు. ఆ రోజులో (వతి ఆదివారం (బహ వండిరంలో 

ppp దరుగుతూ 0జేఏి అక్క_డకు అక్కడ వుంటూన్న 

విద్యార్తులు బందరు లోని (బహ్మసనమాజాభిమానులు వన్తూండే 

వారు. తరచుగా ముట్నూరి కృష్ణారావుగా ే ప్రార్థనలు 

చేన్తూండేవారు. తద్యారా సంస్క-రణాభిలావ, ఊశాభిమా 

నము వృద్దిగాంచినవి. 



విద్యాఫ్యాసము త్ర 

సూలు ఫైనల్ వరకు (పతి నంవత్తరం తప్పుకు డా 

గాలుస్తూండే నాడు. ఆయన పాఠాలు యెక్కు_వకాలం చదవక 

వార్థాష్మతిక లు లెలుగువు స్తకాలు చదువ్రతూ వుండేవాడు, 

అయినప్పటికి (పతి తఠగతిళోను తెలివిగల ఏ ద్యాస్టలం 

దొకడుగా వుంటూనవుండేనాడు. 1916 నం॥ లో స్కూలు ఫై. లు 

నందు క కారుడు కా లీవు. మగు నంవత్సరం చదున్రుచుండగా 

విషజ్యకంవచ్చి ౫ మాసాలు వ్యాధ్శెగస్తుడగుట సంభవం పెంవె, 

అందుచేత ఆనంవత్చరము చదివే అవకాశం లేకపోయి .ది. 

మరు సంవత్సరము చనువమని మామగారు చెప్పారు. 

కాసి ముట్నూరి క్లూ రావుగారి టబహ్మసమాజఫు ఆనవా 

రఫు (పసంగాలు, కానూరి వెంకటాచలపతయ్యగారె క్లో 

వత్రికలో ఆంగ్లపిడ్యాభ్యాస విముఖత్యమునుగూచ్చె (వొౌసిన 

వ్యాసాలు ఆయనను విద్యావిముఖునిగా చేసినవి, అందుచేత 

ఇక ఛాపాపరిచయం చాలనుకున్నాడు. అనంతరం ఉన్నత 

విద్యాభ్యాసం చేయనందుకు అవ్వుడప్పుడు విచారించిన సమ 

యాలుకూడా లేకపోలేదు. 

ఆయన ము త్రవతల్ల్తీకి తేన మనుమడు ఉవ్యోగం చేయా 

లని అభిలాష వుండేది. మేనమా “కు (బహ్ముయ్య గారు విన 
తం డిమాదిరి న్యాయ నాది కె-ాలనే అభిలావ ఫృండేదిం 

ఆయన స్కూ_లుఫెవలుతో నే విద్యకు స్వస్తి చెప్పుటచేత 
బంధువుల ఆశలన్ని నిరా” లైనవి. 

విద్యావంతుడు కానందుకు ఆయన బంధువులు, ఆయన 

అప్వుడపఇగు నరిశపించినబ్లుగా చునం విచారించ నక్కర 
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లేదు. ఉన్నత విజా వంతుడై తే ఆ కాలనితిని బట్టి వదో 

ఉద్యోగం చేయడమో, లాయరుగా ఉండడమో నంభవించేది. 

అటువంటి [పయత్నాలు విఫలమైనందుననే ఈనాడు చేశ 
సేవకు అవకాశం కల్తినది. ఈవిధంగా ఆయన విద్యా 

వైము ఖ్యము చేకోవకారమే అయ్యింది. 

ఆయన చదువుకునే రోజుల్లో బండర్లొ' క్రమ్న] విద్యార్థి 

నంఘం ఉండేది. న్మూలునుండి రాగానే (వకిదినం ఆసంఘ 

భవన౦కు వెళ్ళుతూ ఫు నకాలు, పతికలు చదువుతూ, (పతి 

అదివారం జరుగు చర్చా సంఘంలో పాల్గొంటూ వుంచేవాడు. 

ఆకాలంలో అయన న్య చేశీ వసాలు ధరిన్తూ పచ్చని పెద్ద 
తలపాగాలో బడికిపోతూ, తోటి విడ్యార్లులలో రాజకీయ, 

సాంఘికఏహయాలు, (ఆ్ర్రహ్మసమా జవు సల (ప్రసంగిస్తూ 

వంకే ఆయన వేష భామలనుచూచి మ్మతులు ఆయనను 

-జీశాభిమవూనిగా గౌరవించేవారు. ఆకాలంలో విక్యాకులం 

చీటివ "లె పష్మతికలు చడివేనారుకారు. ఆయన నిత్యం పష తెకలు 

చదవటం  తెలుగులోగల రాబకీయగంథాలు చఛచదవడంవల్ర 
నిద్యార్తి దశలోనే ఆయనకు రాజకీయ పరిజానగి కలింది. 

Pp Cy ౧ 

ఇబ్లా షృక్కేలు చదవటమేగాక, పలుసభలకు వాలంటీ 

కుగాకూడా వెళ్ళేవాడు. 1916-4-2) లో గుడివాడలో జరి 

గిన కృష్ణామండల సభకు న్యచ్చంద సీవకుడుగా వెళ్ళాడు. 

మండలనభ అంక కేవలం నుండలసశేకాదు. దానిని పురస్క. 
రించుకొొసి, ప్మతికాధిపతు లసళ్ల, ఆ స్త కమహానభ సంఘ 

నంస్క రణ సభ, సన్ను జాత్యుద్ధరణ సభ, కమ్మ హాజసనభ్ళ 
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చయొనలగు నభలు కోలాహలంగా ఆకు రోజులు జరిగాయి. 

ఆ నభా నందఠర్నంతో పెద్దల నందెని దన్శెాచడ మే గాక, 

వారి వాగామృతేమును (గోలి ఉజ్వాహోే తేజము ల పొందుట 

గూడా జరిగింది. బందకుణో జరిగిన, అంధవిశ్యాా నభ లో 

కూడా నార చీవకుడుగా పసిబేసి (పశంళా పాకు 

కాన. 

ఈ నిధంగా ఏ ద్యాశ్థ దళ శోనుంచి, సూర (గాన్యాత, 

'వొనవ చునుకుగల్ల చ్చేవా తత్పఠతలతో పడా ఉద్య వ a 

పాల్గొంటూ పెద్దల (మశ ంనలసు పాతుడయ్య్యాహు. పు వ్రెగ్టి 

పుట్టగా నే పరిమ?ం అబ్బుకుగదా ! 

“అణ రేఖలు ఉపోవయమును సూచించు బ్లు 

బాల్యము జీవిత భవితవ్యమును చూపును” 

ఇంట గెల్చి రచ్చ గల్బుట 

“కరయచేడు, నీమహీత యత్నము చేతనే ఘంటశాలకున్ 

చేమ బతిష్ట లబ్బెనుసుమో నశ లాం్థధ బిగతు లోపలన్ 

వేరుగ ఫృచ్చసేయుదును నిన్నె వదిమంక నెల్లచోట న్ 

"చేకునె చెప్పుకుందు మతి_పేముడి, మేమును గౌరవా పీకై ౨ 

== అ, గుర్నాధరావు. 
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ఘంటశాల చరిత ప్రసిద్ధిగల గ్రామం. (పాచీన 
చక తేగాక ఆధునిక చరి కూడ టేన్నది. (పాచీన (పఖ్యాతి 

చిన కొన్ని (గామాలు నామరూపాలు తేక సతించినవి. 

rs నామ మా (కావశిప్టముగ వున్నవి. భుంటశాల ఆట్లా 

గాక, నాటివలె నేటికి (పన గాంచి యురిడటం ల్ 

త్శకమా ! స గ్రామాన్ని (బవ్మాయ్యగారు కార సుకు 

పెట్టని కోటగా చేసిన సంగతి వినరించే ముందు, ఆ [గామ 

దరిచయం అనవసరం. 

భఘుటకాల కంటకచేలిగా బొద్దయుగమున ఖ్యాతి 

గాంచిన నంగతి చరిత పరిచయమున్న "వారందరికి తెలిసిన 

విషయమే. చాళుక్న యుగాన చోళ పాండ్యపఫుఠమనే 

నామాంతరంతో చెన్నా కింది, 
జబూందారీ యుగంలోకూడా ఈ (గామం ఖ్యాతి 

గాంచింది. గొ ఆపాటి బాల కిప్హమ్మగారు (1884-1906) 

బమోంచారీ కతు పోరాటంలో నాయకత్యం వహించి రైతుల 

కష్ట నస్టాలను తీర్చాడు. ఈ యెస్సేటులో, వెట్టి చాకిరీ 

మాస్పించిం చాయనే. పర్చస్ఫుచేతిను, వ ర్తసచేతేను, సద్య 

చేతిను ఆయన విఖ్యాతుడు. ఆయన చరుతో ఈ ఈ (గామ (పకిష్ట 
"పెరిగింది. అనాటినుండి ఈ గామం నాయక తం వహీంచి 

పెక. రంగాలలో [సికె గాంచింది. 

బకొెళ- కా (పాంతంలో ర్క ర్క (గామానికి గాంది 

కల్రడం అ గామాన్ని అదర్శంగా పెట్టుకొని తదితత 

నా. క న 

) చేళకనితా. మండలిచే ప్రచురింపబడిన భఘంటశకాల చకిత 

చూడనగును, 
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గామాలు నడవడం పెద్దలకు పిచయ విషయమే. ఘంటశాల 

అట్టి ఆదర్శ (గానూల్లో ఒకటి. 

బాలకృప్తమ్మగారి అనంతరంకు *+జా అప్పటప్పటికి ఈ 

[గామఎలో (పముఖులు పుట్టె శ గామ చే (పతిష్టలు 

నిలుపుతూ వచ్చారు. 

(వ్మాయ్య గాకు ఆయనతోపాటు చదువుకొన్న మరి 
కొందరు యువకులు ఈ (గామంగలో ఆయనవలెనే విద 

మాని, [గామంలోవుంటూ (గామసేవశోపాటు చేశ పూ-తైక 
పు. చేన్తూవుండిరి. 1917లో ఈ (పాంతంలో 

కాం గసు- _లీగు సీ ము, నుతకాలు అధికంగా చేయించు ఏతో 

వారి రాజకీయ జీఏతం ఆరంభమయ్యింది. 

గామ వ్యవహో రాల్లో పాల్లొఎటూ, చేవసేవచేయ 

జెచాకు. | గానుంలోవుండే పారీలు అప ఓ శే అంతరించినవి. జ బు ఎ 
ఈ యువకులు వృదెళోకి రాగలరని, (గ్రామానికి (తిష. 

(పయోజనము కలిగేంచగలరని, పెద్దలు ఏ3యందు ఆదరము, 

అభిమానము, వాక్సిల్యను.. చూవుకూ, hls 
ర ద ద న నారా నా ననున అతనన లాకాడా 

+ పట్టాభి సీ శారాన య్య?! గు ఈ [గ్రామం శాంగ్రాసు. చంకా వౌ 

వచ్చినప ప్పుడు, యిక్కడ జరిగిన సభలో సంగతి సందర్భాలని న్ని గనునించి, 

౪౯ ఘంటళాలవారీి మాటలోను నురా్యాదలోను ఒక్ (ప 'త్యేకత వున్నది. 

వాకు వ్యక్ కెిగతం-గా "గాక సమిష్టిగా చందాలం యిసారు, ఇళ్ళడ 

(పాచీన పదతిన్వి అరకిలవ.ట మగ్గిముల ఇంట చాడికేల వంట చంజాలం 

వనూలం చేస్తారు, మిగతా వారివద్ద, ఇలంవక స వనూలం చేసారు, ఇట్టి 

పదతి ఇకక తా ఆరువు, ఇటిసితి ఐక ముత్యం వచ్చిన గాని మునకు స్వరా 

జ్యంరా మ, ఈ విధంగా (ప్రశంసిస్తూ తేమ జన్మభూమ్ పతికిలో ఘంట 

కాలను గూర్చి పెద్ద చాళ్థసం (పక టించారు. 
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మన్నించు చుండెడివారు. అందుచేత (గామస్తులందెకి ఈబ్బందం 

మిద అభివానం అధికంగానవుంజేది. ఈ బృందంలోని వారం 

దగు నమవయస్కు_లు, నమానవిజ్యానంతులైనా, (బ్రహ్మయ్య (| ప . 

గాక శ్ర కి సామర్థ్యాలు ఈ యువజన బృందానికి నాయకునిగా 
— థి 

గాంధిమహాత్సుడు అసహాయోగ్యమం ఆరంభించాడు. 

చేశమంశటా నూతన చైతన్యం వెల్లి సిరిసింది. కాని (పజలు 

యెవరి కార్యాలు చారు చేసుకుంటూ పు ంటారు. అనర్శనంత 

మెన నాయక త్వముంశేగాన్, ఉద్నమం జయ పదం కొను, 

ఈ నంగతివిగుడించి పండిత జవహారలాల్ నె హూ ఇట్లా (పవ 

చించాడు, "నంఘఎలో ప్త వాలు మారమ్బులు నిరంతరమైన 

(వ. ఉద్య్వమాలవల్ల గావు. పజల ఉచేకళక్తి కెరటాలవ'లె 
లీన్తూ, పడుతూవుంటుందని, బద్రి ర కక శ సంఘంలో 

యెక్కు.వనుండికి తముదెనందిన వ్య కిజీఏితపు అవవన రాలను 

లీష్పుకోవడమే పరమార్ధమాతుంది. కొద్దిమంది ఆదర్శజీశ్రులు 

పబ్టుదలల్ో నిల్చి మార్లజర్శకులుగా పనిచేయడం ద్వారానే 

సంఘం: నో పరివ ర్రనం కలుగుతుంది.” 

అట్టి అదర్శనా యకత్యం వహించి (న్మాయ్య గారు 

ఈ (గామంలో కృషిచేసినందుననే, ఈ [గామంలోను పరినర 

(గ్రామా లల్ ో ను, కార్టగెసు ఉద ద్యమం నృద్దెగాంచింది: 

యెన్నికలు 

1920 లో శాసనసభా యొన్నికలు వచ్చినవి. 

కాంగాన శాసనసభా బహీపాొరం (ప్రకటించింది. అందు 
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వల్ల నే కా భళ్యర రావు, కానూరి వెంకటచలపతేయ్య గార్ల 
వంటి కాం 7సువాదులు తేమ అభ్య రి ఆస్వలనువదులుకు న్నారు. 

జస్తిసుషార్టీ శారు కాం 7సుషై కర్తిగటి (పభుత్యానికండగా 

నిలిచారు. 

కాం7సు ఉవ్న్వము /పచారానికి దివి తాలూకా 

కాంగమునభ 1'20_10-10 న కానూరి కోదండ రామయ్య 

గారె అధ్య మేత క్రింద ఘుంటశాల భో (న్నా రి క్చమి 

ఫలితంగా జ3గిందె. 

ఆాలూకా అాతెటినుండి వేలాదిజన౦ వచ్చారు. 

థాడాలి శిశరామకృృస్తా రావు, కొనూరి వెంకటచలపతయ్య, 

చెపకువాడ వెంకట నరసింహం మొదలైన (పముఖులు ఉప 

న్యాగాలిచ్చారు. ఈ నభణో ఈ తాలూకాలలో చైతన్యం 

అధికంగా కలిగింది. ఈ నభకు తాలూకా కాంాసు నభ అసి 

చేను పెట్టెనా ఈ తాలూకాలో నే గాక, ఈ జిల్లా అంతేట్లోను 

జరిగిన మొట్టమొదటి రాజకీయనభ. ఈ సభ దిగ్విజయంగా 
జరుగుటచేత ఆయన రాజకీయ జీవితానికి ఇది అధికంగా 

తోడ్పడింది. 

ఈ నభతోనే తన క_ర్టవ్యం చేర వేకెంవని తలచలేదు. 

తన యువజన మిత) బృ౧దంతోో ఆనాడు తాలూకా అంకా 

నంఛాకం చేసి (వభోధించాడు. 

చచుకువాడ నరసింహం, ముట్నూరి కృపా రావు, 

బోడి నారాయణరావుగార్లు మొదలైన "పెద్దల కలిసి 

కూడా [వచారం చేశాడు. 
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తాలూకా |పచారం పూర్తయింది. యొన్ని కలు నమి 

వించాయి. ఇగ ఘుటకాల పోలింగులో ఒక ఓటుకూడా పడ 

కుండా చూడాలని ఏశదికనో పని పారరిభించాశు. అందు 

చేత పోలింగు [పచేశములోని (వతి (గామంలోను విరివిగా 

(పచారం ప్రారంభించారు. ఘంటశాలలో ఏధెఏధికి సభలు చేసి, 

విఠిఏగా (పబోధం కల్పించాడు. 

ఫ్లు ఉదయం యెన్నికేలనగా ఆ రాతి, ఆ రోజులలో 

అధికంగా వుండే రామభజన నమాజముల నన్నిటిని సమా 

చేశపర్సి, కోలాహాలంగా వారిచే భజనలు చేయించి, అక్క_డ 

పెద్దసభ ఒకటి యేర్పాటు చేయించి, మన్నాడు ఉనయం 
(గామస్తులందరు పనులుమాని, ఘుటతాల పోలింగులోని 

(గామాదులకు వెళ్ళి ఓటక్సు యెవరూ నోటుచేయకురడా చూడా 
లని ఈ (మంలో పోలింగుదగ్గర, సుశికుతులవళ మెలిగ 

కొందరు వుండాలని ఇలా కారగెసు ఆజేశానుసాఠకంగా పసి 
చేసి గ్రామానికి, చేశానికి పతిఘ లేవలసిందని 'మాచ్చరిం 
కాడు. తీదరుసారం౦గా కార్య వభజనకూడ జరిగింది. 

ఆయన ఆ దేశాన్ననుగకరించి తెల్పవాశేసరికి, ఘంటశాల 

పోలింగు (వ చేశంభోని ఏపిధగామాలకు, వుక్సావావంతు లైన 

యువజనులంతా వెళ్ళారు. ఓటర్లెక్యరు పోలింగు స్టేషనుకు 

వెళ్ళకుండా అమిత ఉత్సాహ దీళలలో పనిచే నాకు. 

వోలింగు స్రైేమనువద్ర (వ్నాయ్య గారు (గామంలోని 

కొందకు యువకులను, _(పముఖులనుచెక్చుళొని విపిధ గామాల 

నుండి వచ్చిన (గా మోవ్యోగీయులను కార్యగెసు ఆజ్ఞలను 

మన్నించవలసినదిగా హాచ్చరించారు. 



ఇంట గల్బీ రచ్చ గల్కుట 48 

సాయంకాల మైనప్పటికి ఒక్క ఓటకుకూడా రాలేదు. 

పోలింగు ఆఫీనష్ట ఆశ్చర్య చకిశు లై కూర్చున్నారు. (గ్రామో 

ద్యోగుల్లో కొందరికి (ప్రభుత్వంవారి వల్ల తమ శేదైనా మాట 

వస్తుం చే మో అని సంచేహాం కలిగింది. ఘ-టళాల మునృబుగా 

రగు సొ ఆలపాటి వెంకటనరసింహంగాగ తాను చెప్పిన 

విధంగా తదితకులుకూడా పభుతగ ౨వాకికి నంజాయిషి చెప్ప 

వచ్చువనీ, భయవడవలసిన అపసరం ేడని ధైర్యము చెప్పి 

వారి సంశయాలను చాపాను. దానిని కొడాలి ముననబుగా 

తగు తుమ్మల శీతా రామయ్యగారు బలపర్శారు, అందువల, 

(గా మోద్య్యోగులుకూడా ఒక్క_మాటమోద సిలబడీ నోటు 

చేయ నిరాకోకించాను. 

అన్ని పోలింగుల్లోను ఓట్లు ఇవ్యటం, ఘంటశాల 

పోలింగునుంచి కాళీపెకైలు పంపటం వల్ల, ఘంటశాల పేను 
ఆంధ దేశ మంవంతటా వ్యా ప్రీగాంచింది. 

192? లో జరిగిన యొన్నెకల సందర్భంలో నోట్టు 
యివ్యదలచినవారు యివ్యవచ్చునని కాం్యగెసు లీ ర్లానించింది.. 

కోవెలమూడి గోపాలకృష్ణయ్య, చనూాగంట్రా సీతయ్య, కాను 

మిల్లి సర్యారాయుకు, బొల్తీన నా రాయణప్యూమి నాయుడు, 

$ అట్లు కాీపెచ్తైలు పంపిన తర్వాత్ ఈ (గామ (ప్రముఖులలాో 
ఒకరగు దోశేవూడి వెంక్యటాయలంగారు బీల్లాకో ర్పునకు ఆ-సెసరు గా 

"వెళ్ళగా, ఆఅయనవ ల్ల జాలా జిడ్డ గారు (గాను సంగతి సందగ్భాలం విని 

అళ్చర్య పడ్డారు. పచ్లికు (పాసీకళ్యూటరు గా వున్న శెడింది హనుమంతరావు 

గాకు అ (గామ సంగతి సందర్భము లన్నీ తమకు తెలుసునన, యా 

[పాంతంలో కెల్ల వైతన్యవంతే మై విక్యమత్య ముగా సుఅంగవ (గామకని 

(ప్రశంసించారు. 
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పెనుమత్స పెద్ది గాజు, కొళంవరెడ్డి, ప పభృశులు స 

నిలబడారు. కమ్ము నారిలో కొంద పెన వర్కొ-న్న నలుగురి 

కమ్మనారిశే నోట్టు ఇవ్యాలని 'పచారం సాగించాకు. 

బ్రహ్మ య్యగాకు కులతత్యాలు పసికి రావని చెప్పుతూ కాం 

సుష వ జాతీయ వాదులగు పెనువుత్పే పెప్టైరాజు, 

మాగంటి నీ సీకయ్యగాన్ల కు విధిగా యివ్యాలని (వళోధిస్తూ, 

కమ్మసంఘు యుడై జస్టిసుపార్ద సభ్యు డె వోగడ శాన: సభా 

నభ్యుడై Bt: గసు నస్ వ. ఖండించి కో వలవమరాడి 

వారికి ఓట్లు ఇన్వశాదనోశె పాచ్చంచాకు. 

1926 లో యన్నికలు వచ్చినవి. కాం సు తేకఫ్రుశ 

కా లేశ్వర రావు నూరయ్యగార్లు నిల్చారు. జస్టిసుపార్టీ తరఫున 

మో ర్థాపుక౭జమాంచాము గారు, అడుసుమిలి ల్లి గోపాలకృష్ణ య్య 

గారు నిల్చాకరు. కొళందరెడ్డిగారు. న్యతం (తంగా నిలబడ్డారు. 

మా ర్థావురం రాజాగారు తరు యేజంట టఉద్యారా ఈ (వాంతంలో 

కాందెకి | పముఖు: లు తేవు మ్యానిఫెస్టోలో ఉదహరించారు. 

అట్లాగే కొళందరెడ్డిారూ చేశారు. ఈ మ్య్యూసి ఫెస్టోలో 

(వకటెంచిన (వముఖుల He రద్యారా తమ అభ్యర్థి త్వాన్ని 

ఒఇలవర చుకొసి ఓటు నంపాదింపస నమక టైరి. సిజాసికి శిదాసిలో 

(పక టింపబడిన (ప్రముఖులలో కోంతమండికి దాని నంగళియే 

తెలియదు. అుదుశో కొంతమంది కాం గసుకు అనుకూలురు 

'శొంతమ౦ది (పముఖు లకు అలకన కః యేమో సంబంధము 

లేదు. ఇట్టి స్టితిలో ఇందులోని మోనాన్ని (బవ్నాయ్య గారు 

1నహీంచి. అయా (పముఖులను సందర్శించి విచారించగా 
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అందులో చాలమంది తమ కనలా నగంగతే తెలియదని, 
తాము కాల 7సుకు అనుకూలమని తెల్చాు. అంతట 

(టహ్మయ్యగ ఏ ట్రా అంతటా నంళచార మొనర్చి ఆ మ్యాని 

'ఫెస్రోలోని (పముఖ్రుల నిజమైన ఉ శైశాలనుగురించి దాని 

లోని బూ టకాన్ని గూర్చి ఆమా ఎముఖులవద్ద సేటు మెంట్లు 

తీసుకొని. పత్రికలో (పకటించారు ఇంకా ఆయా 

అభ ఏలు రిజన్ష రీ “నోటీసులనుకూడా పెట్టించారు, జిల్లా 

త సంచారం గావించి కాలాను అభ్య లైన నూరయ్య 

కా భశ్యరరావుగార్ల అభ్యరి త్యాలను బలపవేస్తూ [వచారము 
గావించి ఘంటశాల వోలింగులో కీట్రన్ని కాంెసు అభ్య 

లశే ఇప్పించారు. 

ఘంటశాలలో తనకు ఒక ఓటుకూడ వడకపోవటమేగాక 

ఈ [గామ పంచా యిలీబోర్లు ((పైసిడెంటగు వేమూరి వెంకయ్య 

గారిచే తశ సంతకాన్ని ఉపయూగించుకో వద్దని మిార్హాపుకం 
కాజాగాకికి నోటీసు ఇప్పించుట చెత ఈగామంలో [గౌమతా 

కంటాక్టు తీసుళొస (తప్వంచిన చెవు వని మొత్తం రు 270 

లు ఇవ్యకుండా చేశారు. (బహ్మయ్యగాము 1947 లో 

కాలూ కాబోర్లు అధ్యతత వహించిన తేర్యాతే ఆ సొమ్మును. 

యిప్పించెరు. 

ప౦భాయతీన భ 

కార్థగెసు నంచశానుసారం ఓట్లు నంపాదించడంతో నే 

తన క్ర _ర్తవ్యం లీరిందని తలచలేమ (టహ్మాయగారు. 

కాం గసు కోర్తులనుకూడా బహీవ్క-రించింది. గనుక (గామం 

నుండి యీ వ్యవహారం కోర్టుకు పోగూడదని తలచారు. అంతట 
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గ్రామంలో వున్న పెద్దలను ముందు కలుసుకొని చా౭ణో 

నంపదించి ఒక పంచాయితీ సభను యేర్పాటు చేశాను. ఈ 

సభలో హరిజనులణోను అన్ని వర్తాలలోను పంచాయితీ 

చెప్పుటకు అకు లగు నూరుగురు వ్య కల వేర్తుగల పట్ట ఒకటి 

తయారు చేశారు. 

[(గామం ళో యేజైనా తగాడావ స్టే ద్రపుపహ్ోల వారు 

చెరొక మధ్యన రిని, త్త మధ్యవర్తు లిద్దరూ కలసి మరొక 

పెద్దమసివ.ని, ఎన్ను కోనడం ద్యారా వ్యవహారాలన్నీ పరి 

పూ_రం జకుగుతూంచేవి, 

ఈ పంచాmితీ నభ 12-12-1921 లో 'యేర్చాబు 

గాబడి చాలాకాలం వరకు [గామంలోని సివిల్ [కీమినల్ 

వ్యవహో రాలు పరెష్కు-_రినూ డ్రఖ్యారి గాంచింది. 

మద్య పాన సిపే. ఫం 

మద్యపాన నిపిధం విషయంలోకూడ చాలా కమ్. 

చేశారు. 1921లో తాటిగలల నన్నింటిని నఠికించి 

* ఈ పంరాయితీ సభ భాగా పనిచేస్తువ్నందున పోలీసు సర్కిల్ 
యిన్సె ఎక్సిరు "పెంకి టవృయ్య నాయుకుగాళు 1923 లో చల్లపల్లి 'క్యాంవు 

నకు దీని క ధ్యవషు_డైన గొటైపాటి వెంకయ గారిని ఈ సభాసాపకులయివన 

(హ్మయ్యగ కిని పిలిపించారు, ఆంతట ఆయనగారు (క్రిమినల్. కశసులం 

రాకుండా చేసున్నాకు. “మో పంచాయితీకోర్టు యెక్కడ అని [పశ్నిం 
చాడు, రానికి బదులుగా (ఖహా యక్థగారు "మా వ్యవహారాలన్నీ చెట్ల 

(క్రింద సే పరిస్కారం చేసాకుంటువ్నాము. సివిలో, (కొమినలో, మా వ్యవ 
వారాలం మేము పకిష్మా_రం చేసుకోవడం కప్పా?” అన్నాడు. 'సక్కి_ల్ 

యిన్పెక్సరుగాకి బెదకింపులకు బహ్మయ్యగారు లాంగనందున ఆయన 

వారి సమాధానంకోసం యేదో రిపోర్టువాని పంపారట, 
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తాళ్ళు గీతకు ఏలుకేకు;-డా చేశారు. 1922 తో ఈయన కమ్ 

ఫలికంగా అభ్యారీ దుకాణం పాడినవాశే లేకపోయారు. 

శే ర్యాతకూడా ఈ (గ్రామస్తులు చెట్లు గీత్ కివ్యనందునను, 

పాటడార్లు పాడనందునను, [పభుళ్యేం పరాయి (గామసులను 

(పోత్సహించి పాడించిది. 

ఆ పాటదార్గ కు (గామంలో A535 చెట్లు దొరక కదు. 

చుట్టువట్ర (గ్రామాలలో గీతగీసుకొని యిక్కడ దుకాణం 

పెట్టగా "కాం్రాసు వాలఃటీర్హను (వోత్సహాంచి వీకెటింగు 

తేయాకు, వికెటింగు చేస్తున్న వాలంటీర్ణ ను (పధమంలో 

లాటేశార్టీ చేశారు. లాటీఛార్తీ అనంతేర౦కూడా వి కెటింగు 

హశనన వే వారిని అశెస్టుచేయడం జరిగింది. అనంతిఠం 

ఈ [గామంలో ఈ విషయమై పట్టుదల ఉ_ చేకం పెరిగి, ఉన్నత 

కుటుంశ్రాలకు చెంది, యేవాడను ఇల్లు బయలు చెడ లని 

మహిళ మణులుకూడా దుకాణం ఎదురుగా క పట్టుదలతో 

నెలరోజులు పికెటింగు జరిపారు, ms కట్టి వేయవలసిన 

స్థితి యెర్పడింది. అంతట పోలిసువారు స్త్రీల Sere అనెస్టు 

గావించి జై లుకంపారు, 

ఆహ పన్నుల అప్రుగ 

1921లో కార్మగెసు పన్నులను ఇవ్వవద్దని ఆదేశించింది. 

ఆ ఆజేశానుసారం, ఈ గ్రామస్తులౌవ ము పన్ను .నుచెల్తి రచ 

లేము. ఉద్యోగులు, మూగానికి నీరు యివ(మని, భూములను 

అప్రమేసానగ శాాంారు, 
a ఖీ 
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ఆయినా రైతులు పట్టువిడువ లేదు, కాం సు aa 

వించిన తర్వాతనే వన్నుల నిచ్చారు. 

ఖద్దరు 

ఖద్దరు వుచ్చేఫ్తిగొను ఘంటశాల ఉన్నతన్ధానాన్ని 

వహించింది. 1924 అగస్టు 1౮ వ తారీఖున (బవ్మాయ్యగాకు 

తేమ మిత్రుల సాయంలో పది వేల రూపాయల పెట్టుబడితో 

దేళోర్ధారక నాగేశ్యక రావు ఖద్దరు సంఘం స్తాపించి, ఖద్దరు 

పరి శమేకు తోడ్పడ్డారు, ద గామంలో ఇంటింటా రెండు 

మూడు రాట్నాలుంజేవి. ఈ సంఘం అఖలభారత చరఖా 

నంఘం వారిక్కడ శాఖను స్తాపించేవరకు సక్రమంగా వని 

చేసింది. ఘంటశాల ఖద్దరు, మన్ని కలో మంచి నాణెమైెనడని 

(పస న్గ5చింది బొంబాయి, గుజరాతు, (వముఖులు ఘంట 

శాల ఖద్దరు కోడె తెపి\ంచుళొ నేవాగా. 

మహో త్ను నిమన్నన 

1029లో గాంధిమహోత్ముడు ఖద్రరు నిధికై అంధ చేకం 

సంచారం చేయసాగారు. కృష్ణాజిల్లా వచ్చినప్పుడు (బ్రహ్మయ్య 

గారు, కొండా వెంకటప్పయ్య, పట్టాభి సీతారామయ్య 

గార్తతో కలసి మహోత్మువి కం కార్య_కమంలో 

పాల్గొన్నారు 

20-4-1929 న గాంధిమహోత్నుడు ఖద్దరు నిధికై ఘంట 

హే వచ్చినప్పుడు ఫఘోటక6లో ఒక్ నొప్ప సభ జరిగింది. 

అ సభలో (వధమ్మశేణిలో స్రీలు కూర్చుండి రాట్నాలు 
వడకుతున్నారు. మహాత్ముడు వచ్చినను అలబడిలేక నిశ్శబ్దముగ 
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యెక్క_డి వారక్క_డ సుశి శీతులవఇె ఉండుట చూచి, ముప 

ఆయన తేన పావుగంట కార్యః కమమును ఒక గంటనరికు 

పొడిగించి ఇక్కడ (కమశి.క౯౭ను, కార్యక్రమములను మెచ్చు 

కొన్నారు. 

మహాత్ముడు వచ్చేసరికి చుట్టూ ఏధు లుతీర్చె వాసాలు 

పొలి కమశెహీణపాం౦దిన అచేకమంది వెలా టీము నిలబడి 

(వజలను అదుపులో వుంచుతున్నార. మహాత్ముడు. కాం సు 

యూనిఫారంగల ఈ వాలంటీర్హ లను చూన్తూ"నే Is this your 
national army’ “ఇన మో జాతీయ మైన్యయా? అని ఉగ్గ 

డీంచాడు. 

మహోత్తుడు ఈ నభ్గలో హిందూధర్మ మూ _ాహ్మ 

ణులు అనే శీరి కతో ఒక గంట ఉపన్యసించాడు. కైము అయి 
పోయిందని (బ్రహ య్యగారు డాక్టరు పట్టాభి గారితో చెప్పగా 

వారు, మహాత్మునీక మేనవిచే శారు. నాదగ్గరా గడియారము - i 

దని చముత్కా రంగా: అంటూ గడియారాన్ని చూపించి మ) 

$"ంతకాలం ఉపన్యసించారు. 

' (బ్రహ్మయ్యగారు మవోరు ని -కారులోవుండ కార్య (కన ఇ 

నడు పుచుం"డెశు. మహాత్ముడు ఫఘోటకంలాోనికి రాగానే యికి_డ ౫8 

కొన్ని నీమిపునులం వుండవలసినవని మనవిజేసెన్కూ “ఇవ నీరామ మా ౫ 

ఆని మహాతు దడ నెను, “నా (గామమని గాదు. ఈ (గామం ఈ జిగా 

కాంగసు "కార్యక్రమంలో అన్ని విధముల (పఖ్యాతే మైన పెద్ద (నామది 

ఇది "సింటరు. వివిధ (గామాలనుండి విశేపషజన౦ వసారు, కనుక క్రో 

న్నానని”” ఆయన అనెను, అంతట “(నీవు చెప్పిన చొప్పున వువ్నచో 

అప్పటి పరిసితినిఐటి అలోచించెవగినని మహాక్య్ముడు [బహ్మయ్యగా8తో అబ ఢీ 4 లీ 
అనను, 
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చుట్టుపట్లనుండి వెశేషజనం  కావటమేగాక పిపి 

[గామాలవారు ఇక్కడ మహాత్మునికి కానుకలిచ్చారు. స్రీలు 

అనేకులు తమ ఆభరణాలను అర్పించారు. 

హరిజనచేనాలయవవేశం౦ 

అన్న న్య తా ని వారణోద్య మంలో కూడా ఆయన అత్య 

ధిక కృష్ చేశాడు. ఈ (గామంలో నూ ర్షశిర కుద మి. కి 
థి 

సుబహ్మణ్యస్యామికి గొప్పు ఉత్సవం న ఆ వ్రుత్సేవ 

నపవయమున హిఏజనులగోఛాటు న నక్తులుగూడా ఈ (గామంలో 

గుడి బయటనే పూజచేశారు. 

ఈ సధంగా అంధ జేశంలో అుదరూ చేసిన హరిజన 

దేవాలయ ప వశం అనతి: కాలంలో జగుగగలదని ఘంటశాల 

వారిసి ఆదర్శ పాయంగా యొొచుకొసని కృ ఎమీచేయనలసిందని 

1932 డిశంబరులో ఆం థధషతిక సంపాదకీయం (వాసి (పళం 

సించింది 

1983 లో బహ్మయ్యగారు కా గాగృవహాంనుండి విడు 

దలెన తర్యాతే (2 |గామంలో (వెబిసైట్) (పజాభి పాయాన్ని 

తీసుకొన్నారు. (వజలలో నూటికి 90 మంది దీనికి సుముఖు 

లుగా ఉన్నారు. అందుచేత ఆ సంవత్సరము పష్షి ఉత్సవానికి 

హరిజన చేనాలయ (పవేశం అతి వైభవంగా జరిగింది. నాటి 

నుండి ఈ [గా మంలో అన్ప న్య కాదోవమ౦ అడుగంటింది. 
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దీపావళి 

మినం బానినలంగా వుండుకుగాక విచేశ దీపావళి 

చాఇణసంచాను మానవలసిందస మహాత్ముడు (వబోఖిం చాడు, 

ఆ సంచేశానుసారం Crees అధిక కృషి. చేసి, తడాది 

చాల సంవత్సేరముల వరకు బాణనంచాను కాల్చుటరు 

మూాన్పించారు. 

నం(క్రాంతి కార్య కను౦ 

ఆర థ దిశముగో సం కాంతికి పఠి _77ముంలోను కోడి 

చందాలు వేయడం, జూదాలు ఆడటం అనే ఆచారాలు అను 

శతంగా వస్తూన్నవి. ఈ (గ్రామంలో విశాలమైన ఫఘోట 

శంలోనికి నివిధ (గ'మాలనుంకి విశెవ జకం వచ్చి ఆ పండుగ 
నాల్లురోజులు కొోడిపంవాలు నేయడం, జూదాలు ఆడబం 

[ 

జర ఏ. అనహో యోద్యమం ఉదృతంగావున్న ఆ కాలంలో 
(పచార (వబోధాల నాలా యటవ్మాయ్యగారు తాసిని రూపు 

మూషపారు, 

ఇటా అనేకవిధాల కృషిచేసి, ఘంటశాలను ఒక 

ఆదర్శనంత మైన (గామంగాచేసి తననాటి యునకులకు మార 
డా [3 

దర్శకులెగె. } 
Ud 

అందువల్ల నే ఆయం యల (77మవాసులకు ఏ కేవ 

ఆదరాభిమానాలు. జంకున 1942 లో ఉచున్యూగా తీసు 
అ. అ మ నట దం ము ననా దద దా 

గ (గామసులను (ప్రజ్యవంభ చేరగ అ స్వా జ్వాల ఆయనలో 

మూ రగ్రీభవించుట చేతను టీమ్ స్పికెట్తో పనిశయ సహచరబ్బంధ 

ముండుటశేకశు ఆన రి "రకముల చేయగలిగాడు, 

నానా. మ తక చడాలనాను న వాడు! అవాలి మనా ఇ ఆయన. 
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కొని పోబడి 1944 డిశంబకు 9న విడుదలైనప్పుడు (గామంలోి 
ఆబాల గోపాలం ఆయనను వైభవంగా ఊరేగించి గొప్పు నభ 

గావించి నన్నాసించార. 

'“ఎన్నడువచ్చునో మదినెన్నిడు సంతేనముస్ ఘుటించునో 

యెన్నడు కన్నులున్న ఫల మింపొంద నింగనుజూడ నే ర్తుమో 

సన్నుతిశీల నిన్నని ఏచారభరమ్మున (కుంగియ న 

కెన్నగరాసి పార్ష ము లభిం చెను తావక దర్శనయ్యి చె. 

ఆయనయెడల (గామస్థులకుగల అభినూన గౌెకనాలు 

అయినపూడి గురునాధరావుగారు ఆయన జైలునుండి ఏడుద 

లమునప్పుడు చెప్పిన ఇ చై పద్యం నూచిం మును. 

(గా పు 

“జననీ జన్మభూవిక్సె స్వర్లాదపి గడియ సీ? 

“Breaths there the man with Soul 50 dead 

Who never hbimsolf{ hath said 

This is my own my Native Land.” 

— Sir Walter Soot. 

మనకు జన సలాఖమాన మున్నమూట వా సవం. 

మన కేకాదు. అనాగరికు లైన ఆటనికుని మొదలు అత్యున్నత 

నాగరికుల నరక ఇష స్యభ "వ షమ గుణం. కాని సలాభి 

మానం సంకుచితం కాగూడోేదు. అది చేశా భిమానాన్ని 

ముంచ రాదు, 
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అలాగ జాతీయాభిమానం, అంత రాతీయాభిమానా 

నికి అడ్డురా రాదు. అంత ర్ధాతీయత తక జాతీయతను 

విడువరాదు. 

అటా? చేశసేవ చేస్తున్నా మని వలంచి, న్వ్ గావు 

సీవను వస చరాకుః 

ఇవన్నీ పవస్పర దోహద కారణము లెనప్పుడే 

మూానవాఖ్ పృద్ధికీ, పపంచ నాంపికిని కారణ భూతములు 

కాగలవు. 

(బహ్మయ గా, ఈ సంగతి సందర్భంలన్ని గబుసించిం 

వాడగుటచేశి సే చేశసేవణో వాటు |, గౌను సేవకూడా చేశాడు. 

ఆయన చదువు పాసి (గామంలో (ప వశించిన 

తేర్యాత ఐక మత్యం కొరకు కృషి చేస్తూ, గామంలో జరిగ 

(పతి సాము వాయకే కార్యంళలొనూ పాల్లొాంటూ (పముఖ 

పాత వహాంచాడు. 

సమిష్హి న తా ర్యాలకు చందాబు వనూలుచేయటం, 

ఖర్పుచేయటం, మొట్టమెవటగ" మొదలిడిన జాయే. 

(పలి (గాముంలోను రైతు లమ్మే నస్తువులు కొలు 

స్తూంటారు. ఆ కొలిచే మిమీ [గామ సమష్టి ఫుట్టి కింత 

యని కొంగ మొత్తం ఇస్తూంటాడు. దీనినే కొలగార 

మంటారు. క్ట 

ఈ కాొలగా రాసికి (వజా స్వామ్య పదణుల (పకారం 

శక కమిటీని యెన్నుకొనే వర యేర్పాటు: స్కి దాని కారా 

(గామానికి నంబంధించిన దానధర్మాలు, రోడ్డు మరమ్మత్తులు, 
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ఇతర ఉపయోగాలు, సక్రమంగా జగగటట్లు యేశ్చాటు 

చేశాడు. 

ఘంటవాలకు మూడు నైవులా, గంజికాలువ, గుం చేను, 

అనే మురుగు కాలన లున్నపి. తెల్లవారి లేస్తే (పతిరోజూ 

పశువులు, మను ష్యులు ఆ కాలవలు దాటి వెళ్ళాలీ. అపి 

బురద వాడితో నిండి వుంటవి. అందుచేత “తులు, పశువులు, 
యవుయాతన పడాలి నిత్యం. 

ఈ భాధ నివారణకు (బహ య్యగొరి తెరు డిగారు, 

అరువ ేండ్త [కిందనే ఆందోళన సాగంచిన సంగతి పాఠకులకు 

వరిచయ నే. ఆ అర్టీలవలన (పయో జనం కలుగలేదు. (బహ 
కి అల య్య గారి కృషి. ఫలితంగా రెండు చప్టా లెక్సడ్లవి. తండి తల 

పెట్టెన పనులు తనయుడు సాధించాడు. ఈ చప్పాల మరమ్మతు 

లను కూడా తేర్యాత చేయించాడు. 

ఈ (గామంలో వంచాయితీ బోర్లు 19-4-19 8 లో 

యేర్పడి' ది. దీనికి వేమూరి. వెంకయ్యగాకు వరుసగా 
16 సం॥లు (పెసిడెంటుగా ఉండుటవేత 'చయిర్నన్” అని ఖ్యాతి 

గాంచాడు. 

(బహ్మయ్యగా రీ పంచాయితీ బోరులో 1927-1925 

వరకు సభ్యుడు గా వున్నాడు. కయన సభ్యత్వం వహించిన 

తేర్యాత గుమాసాను తీసి వేయించాను. అఫీసు ఆయన ఇంట్లో 

వుండటంవల్ల ఆఫీసుకు సంబధ్ధిందిన పసంతా ఆయనే చూచే 

వాడు, ఇంటిపన్ను యువకు లగు ఇతర నభ్యులు వ సూలు చేసే 

టట్లు ఏర్పాటు (చేశాడు. 
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ఈ విధంగా బోర్లు ఖర్చును తగ్గించు కేగాక (వతి పెసా 

[పజలకు ఉపయోగపడుటకు అధికంగా నోడ్పడ్డాడు. 

ఘంటశాల, ఘాటశాలపాలెం ఈ పంఛాయితీలో 

కలసివుంజేఏి. 1)34 వరకు (పశాంతేంగా వున్న బోరు కమలకు 

ఆకర మైంది, అవి చినరకు ఘంటశాల _ పాలెం తగాడాలుగా 

పెరిగిపోయినవి పాలెంవారికి[పథమంనుంచి పంచాయతీ బో) 

నందు అయిష్ట్రమే, ఈసంగతి సందర్భములన్నీ (గహీంచి పంకా 
యితీబోర్తు (వ ఫాంతంఎగా నృండగలందు "కు పాలాన్ని ఇంకు!” 

నుండి తోలగింప చేయించాను, 

గొ అపాటి వెంక శ్రుశ్వర్తుళారు ఈ గామంలో 19 3 

ప్రో శ్రీ) రాశుమో వాన సు స్తకభాండాగారిమను. పేసణో" 

ఒక థాండాగా రాన్ని 'యేర్చరచాడు. 

ఆయన కీ ర్రిశెషుడై న తరువాత ఇదె అంతరించకుండా 

చూచు శుగాశ అధ్యముకుగా, కార్యదర్శిగా వుండి దీని అభి 

వృదికె యెంతో కృషి జేశాడు. నాడు మూడు ను స్తకాలతో 

పంక (గంథాలయం నేడు మూడువేల [గంథాలతో 

రాజిల్లువూ (పతి సంవత్సరం (పభుత్యంవారి (గాంటు పొం 

డుతూ వృద్ధి చెందుట ఆయన చెకిచం వె. 

4 ఈ భాంాాగారమునను (పథముదళలో, ఈ [గామ ఉపాధ్యా 

యులం అధికంగా అన్ని విధాలా సహాయపడ్డారు, ఆయనకు వారిగోగల 

సాహచర్యంవల్ల వారి క ముఖా లం అఆనుభవమెువి ఆ ఉపాధ్యాయుల 

యెడల (పేమే ఉపాధ్యాయ వర్తం యెడల _పేమగా పరిణామించినద్మొ 

అందువల్ల చే అవ కాశం చిక్క నప్పుడ? ఉపాధ్యాయల కప్తనివారణకు 

కృషి చేయట అయనకు పక8ిపాటి. 
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(గామ వజల, అరోగ్య, నైతిక, విద్యా ఖినృద్దులకు 

గాను, ది 2-12-125 న [(గామనంఘ 3 (బహ్మాయ్యగారిచే 

స్థాపిచబడింది. (గామౌసఫికి సంబంధించిన నమస్త వ్యవహ రాలు 

దీని ద్వారానే జకుసుట ఆవాగము. దీనికి కార్యదర్శిగాను 

అఫ్యశుుకుగాను వుండి మానై పాటు బడ్డాడు 

ఈ (గామ (పముఖుపగు వేమూరి రత్న య్య గారి కష 

పలితంగా 19-12-1919 న పరసతి నంఘుం సావింపబడింది. 

యన పెషవాడగుటచేత బహు కార్యవిమగ్ను డగటచేత, 

;: గామ శేయో భిలాషులగు (బహ్న్మయ్యగారికి ఆయన దీనిని 

అప్పగించాను. ఈ సంఘాన్ని సృద్ధి జేసి, బీవరైతులకు అప్పుల 

నిమృటడా( రా తోడ్సడాను. వీవివల కలిగే త గ్రిక పయోబ 

సాన్ని భాంజాగా రానికి వినియోగం చేశారు. 

పూర్యరి (వక్సిగానూనికి పశ్నుగాసభూమి న్రండేది. 

కాసిని ఘోటకం అని విల్చేనారు. కాసి దానిశేకు గోటకం 

గో=గేవ్రులు, ఆఅటకయాినంచరించిభూమి, ఆని కాని అరం. ఇతర 

సాముదాయకే భూములన్నీ జమిందారులు హరించేన శ్లు 

ఈఘోటళాలనుకూడా _పతిగాములోనూ వారించారు. 

ఘంటశాల గోటకం ౨70 యకరాలభూమి. దీనిని 

(బహ్మయ్యుగారి తండిగారి కాలంలో జమాఎజారు సాథి 

నం చేసుకోనాలని, (వయత్నించడం, ఆయన అడ్డుతగలడం, 

= ఆ సిధ్ధంగా నిలిచిపోవడం పాఠకులకు తెలిసిన చే. 
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ఘంటశాల ఐక మత్యంగా ఉన్నంతవరకు ఈ ఫహోటక౦ 

సంగతి యె త్రలేము జమించాగు. 1934 స॥ లో గామములో 

కల్లలు యేర్చ్పడ్తవి. ఆ సందుజూచి జంపాల వెంకశేశంగా రనే 
దివాను “అనాది బాజై, యెోటు వారికి సంపూర్ణ పహక్కు_ 

భు క్తములు కలి వా కాపలా గో వున్న భూమిలో యెసస్తేటు 

వారి పర్మిషన్ లేకుండ" పకుప్రులరు తోలినంకుకు 200-0=) లు 
నష్టపరిహారం ఇవ్వని యెసల క్ు వ్యా రా రాబట్టుకొఎదున”ని 

1934-12_4 వ తారీఖు: నుంటశొల. పాలెగొని 4 మంది 

పెదలుకు లాయకన నోటీసుల నిప్పించా, 

- 'బహ్మయ్యగాగి కష సబిత గా, గామ. 'పముఖు 

లంతా ఈ విషయంలో దీకీభ పంచారు. లోగడ ఈ ఫూోటకం 
శేసుల్లో ధర్భ్మచింతతో సని చే యటమేగాక్క దీని సంరతశకై 

1921 లో ఘోటకన-ఘఎ స్థాపించిన వకీలు వల్లూరి సూర్య 
నారాయణరావుగోరి ద్యారా మూ 45 గుకు సభ్యుల ఆమో 

దంతో ఒక ,- లామసంఫఘ అధ్యకుని చేతనే ఫూోటకం (గామ 

స్తులడిగాని జమోరనాకు కెట్ట నంబంధం లేదని నోటీసు 

ఇప్పించాడు. ఈ నమాథానంవల్ల _గామస్తులు ఐక మల్యేంగా- 

ఉన్నారని _గహించి కోస వ్యవపహోారాలనుండి విరమించారు 
జమాం౦దారుం 

అట్లా జమిందారు ఈ కమించకుండా కావడ మేకాక, 

అక్క-.డక్క.డా రైతు లాశక్రమించుకొన్న కానిని గూడా, 

ఆయన (గామనంఘ అధ్యత్షతే వహాంచిన తర్వాత ఆ కమణ 

తీసి వేయించి, చుట్టూ సరివాద్దు దిమ్మలను 1045 లో 
కట్టించారు, 
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ఆయన అధ్యతు కాలంలో నే ఈఫఘాూోోటకం నుంది పది 

యకీరాల భూమి హైనస్కూలబుకు, మరొక 18% యకరాలు 
రోడ్డుకు యిప్పించి గామ సౌభాగ్యానికి సాయపడ్డారు. 

ఘంటశాల చాలా పెద్ద గామం, 19 వూళ్ళ లోపాయ 
కారీ భూములున్నా రైలు వ తిడి అధికం: చిలకణఫూడి శే 
(గామం ఫఘంటశాలకు ఒక మెలు. ఆ భూమిలో అధికభాగం 
ఘంటశాల రైతులదే. అది పల్టపు (పచేశ వాగుటచేత 
మెరక చర్చకు అంతగా ఉపయోగించనందున పల్హవు సాగు 
చేయుటకు ఇవాలాకాలంగా కృషి చేస్తున్నారు. కాని ఫలించ 

లేదు. ఈ విషయంలో దోనేపూడి వెంకటాయలుగాకు 
ఆయన కుమారుడు నీతకాకామయంగారు పడినపాటు భగ 
వంతునికే యిక. మ్మితుడు సీతారామయ్యగారి కోర్కె 

టవ్మాయ్యగా రీ వ్యవహారంలో ప్రవేశించి తగు కృషిచేసి 
పల్గఫు సాగుకు పరిషను న:పాదించి 0 తా౭గాసనికి తోడ్పడు 

టతోపాటు అధికోత్ప త్రిక కూడా లోడ్చడ్డామ. 

దివి తాలూకా నిద్యావంతమైన తొలూకా కాదు. 

ఇదిపరకు ఈ తాలూకాలో రండే హపాన్కూళ్ళు. ఇటీవల 

మరికొన్ని హైస్కూలు నెలకొ బ్బబడవి, 

యటవ్న్మాయ్యగా 6 కవి. ఫలితంగా (గ్రామస్తులు 10 
యకరముల భూమి 10 వేల రూపాయలు యిచ్చే పద్దకిని 
1246.82! న ఘంటశాలలో మాధ్యమిక పాఠ సాల 

యేర్పడింది, అది మరు న 'పకత్పేరం వాన్కూ-లుగా అంగీక 

రెంపబడు శుగాక్క ఆయన కవి. ఫలితంగా, ఘోటకంలో లకు 
రూపాయిలతో గొప్ప బిల్తింగు జిల్లా బోరు వారు కట ఏర్పాటు 

G టి 



(బహ్మయ్యగారు: కొందరు సహచరుల; 

కూద ఇన వారు ఎడమువుండి:-- రచయిత, మన రైతువెది, వ్. 
Oe ది 

ఫూడి సీతారామయ్య, నైన్నైెర్నన్ గొగ్రైవాటి 

నెంకట సుబ్బయ్య. 
9 
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గావి౦చాు. ఉ త్తరో త్రరా దీన్ని వ్యవసాయ కళానా లగా 

మార్చించాలని మన వై తుపెవ్ల సంకల్పం. 

ర బిల్లీంగుకు (గౌాంటు నిచ్చుటలో చందమాళిగా రు 

స్మరణీయులు. 

ఘంటశాల పెద్టగామమైనా, కాం 7సు [గామనుగుట 

చేశ, స్థానిక సంస్థలకు అధ్ధ్యఇలుగా వున్న జస్టిసు పార్టీ నారు 

దీని కెట్టి సౌకర్య మూ కలిగించ లేదు. 

ఈ [_గామం మూడు వెపులా ౩ --. స్పండీ యెట్టి రహా 

దారి సౌకర్యమూ లేకపోవుటచేత, ఒక దీవివలెనః రడి యితర 

(పపంచం సంబంధ్ధం లేకుండా వున్నది. (బహ్న్మయ్యగారి 

కృషి ఫలితంగా కొడాలినుండి ఘుుటశాలకు మూడుమైళ్ళుగల 

కంక్ రరొ"డ్తు "వేయించారు. | 

కంకరరోదడ్యకు లెకే లతలు అయినది. దీనికీ చందమాళి 

గారి సహాయమే. 

ఈస్తుబ్యాంకి కెఛాలు యేర్పడిన తర్వాతే దివి తాటూకొ 

యావత్తు యిటీవల పల్ల ఫుసాగు క్రిందికి వచ్చింది. కొడాలి, 

కొ త్తపల్లి , తాడేపల్లి, ఘంటశాల | గామాదులు మ్మాతమే 

మెరక (గామాలుగా వున్నవి. ఈ _గామాలచుట్టూ గుండేకు 

వుండుటచేశత, గుంజేవముంపువల్ల, మెరక పెరులు అధికంగా 

నప్టపడు మన్నవ. అందుచేత రైతులకోరిక ననుసరెంచి యీ 

) బో ర్తుకు సంభంధించిన పనులన్ని ఆ నాటి చప్పాలం ఈ నాటి 

బిల్తింగు రోడ్లు పను౭న్నికూణా, సక్రమలగా జ రుగగలందులకు గాను 

గామసమిష్టి చే కం[టాన్సులు తీసుకొని పనిచేయుట అయన (పోక్సాహణ 
(ల 
వలననూ, పలుకుబడి వలననూ జరిగినవిం 
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భూమ: లుకూడా మూసు భాధ కెళాలుకింం పల్ల ఫుఫాగుకు 

ఈ కాలవద్యారా శి40౧ యకరాలు సుక్నెతమైన 
మాగా'ణి అయింది. దీనికి కళోకే లతలు నుర్మితి భీ కృ వత్చలం 

గారి సహాయము కీెనియాడతగషది. 195" లో ప.టకాల్య 

లప చిక్టఘారు పోళ్ళ చాకు ఉఊొ౧కి అవద చం తేనలు కట్టుటకు 
_ 6 ల 

దిజకల పూడి పంటనాలవకు నహాంయ పడ్డాడు. 

చేశసేవతోపాటు యిట్టు (గామ | శేయాభివృద్ధికై 
కృషిచేయుటగోో ఆయన వేసు పతిషలతోప్తాటు [గామ 

అ 

(పలిషకూడా పెరిగింది. 

ఇన కాంగసు (గామమని (ఖ్యాతి చెందుట చేత 

అయన పభానం పలుకుబడివల్ల యుదఫండుకై ఆఫీనస్లు పెళ్టు 
చాధబు ఇతర అఫీసరవల కలిగే ఇబ్బందులు లేకుండా 

గు ౧౫౯) 

పోయినవి. 

ఈవిధంగా రామ సేవ జేసి తేన జన్మభోమి బుణ విముకు 
బావో 

డై నాడు న్యాయా గారు 

ఎస్మిరదావా 

“922.26 మధ్య కాలంలో శాసనసభా (ప వేశాన్ని 

గూర్చె కాం, గసుగో అనేశ వాదోపవాదాలు జరెగినవి. 

1925 లో జరిగిన కాన్ఫూకు కాంగాసుభో శానననభా (పవే 

శోము అంగికరించబడినది. అందమచేత కృష్ణాజిల్లాకు కాం గెసు 
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అభ్యపులుగా అయ్య దేవర కా శ్వర రావు, కాచి పర 
నూరయ్యగ"గ్లు నిలిచాను. 

కాం 7గసుకు సాయం చేస్తానని మొట్లమొదిట వాగ్దానం 

చేసిన అడుసుమిల్లి గోపాలకృష్ణ య్యగా రు "కానే పెండ్లి కొడు 

కయ్యాడు. మిర్జా పురం రాజూగారు. జస్టిసుపార్ట్ 'తెరఫున 

నిల్బారు. కటవురిచి కొళందరడిగారు న్యతిరతి వ శన 
అ Gs ల్లు 

సిలిచారు. 

నూరయ్యగారు “పిచేతను నాచేతను. .. అరయంగా 

నార్యురచేత కర్లుండీ లైన్” అన్నల్లు నూటనల ఛై ఓట తేడాతో 
వీడారు. 

కా లేశ్వర రావు, మి రావురం రాజాగార్తు గెలిచారు. 

ఆనాడు జమోరచాకులు ఆడినది ఆట పాడినది వాట, 

నారు కైతుల ర క్రమాంసాలను హించి. చట్టండ్యారా 

చట్రం చాటునా “సంపూయించిన థ:.0శో, మా "టు ఫ్లు 
సంస్క రణల నాటినుండి రాజకీయ రంగాన్ని కలుమీతే 

మొనర్చి ఓటను డబ్బు పెట్టి కొసి (పజల జన హక్కు లను 

నకమంగా చెలాయించుకోనీయక్క (పజలను అవినీతుల జేసి 

(పజాసానాల నాకమించి తమ వైనా ఎను బలవరచుకొని తమ 

న్ బశ (పయోజనాస్ని బలి పెట్టజొ చ్చారు. 

ఆవిధంగానే మోా,ర్హా పురం రాదాగారు జిల్లాబోర్లు _పెసి 

జెంటుతో తృ వ్రినొందక, జమిీంజార్త కై (వ ల్యేకింపబడిన 
నాన్ ని౩.వక, (వజానానాసికై పోటీచేసి తేన అధ కా రాన్ని 

దుర్యెని యోగం చేయటమే గాక ధనం వెదబల్లి బయం 
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గాంచారు. కాజూగారికి 9,000 సింగిల్ టట్టు వచ్చుట దీనికి 

[(వబల (పసూణం. 

అ కమం౦గా వవ ర్రించినవారు జయం పొందటం, నీతి 

వ గ్తనుడగు నూరయ్యగారు అపజయం గాంచట్కా ఆయన 

మి తుఒగు (బహ్మయ్య, కొడాలి ఆంజనేయులు, "వేములపల్లి 

గో వాలగానుగార్హకు అమికే విచారం కలిగించింది. 

సూరయ్య గారి అపజయం ఆశ్చర్యం కలిగించిది అంద 

ఠకూ. ఈయెస్నెకల్లో బ్రహ్మయ్య గారినే నిలవమన్నాకు నూర 

య్య గారిశోసహో అందరూ. కాసి [తన్నారు గారు సూరయ్య 

గారు వుండుకే మంచిదని నచ్చజెప్పి, తన (పాణమి తుడగు 

సూరయ్య జయంళలోపాటు కా లేశ్వర రావు జ మాన్ని కోడా 

అభిలషించి తన మాతృదేవత అవసానకాలంలో వున్న సమ 
యంళో కూడా ఆమెకు నపర్య చేయటంకంకొ మాతృ చా 

రాధ3మే అధికంగా భావించి కృషిచేసినందున నూరయ్య గారి 

అపజమాని కాయన చాలా క్రంగిపోయాడు. 

ఇట్టి స్టితిల్ కాంగెసు (పముఖులగు పట్టాభి వీతారా 

మయ్య, కృస్తైారావుం చెకుకువాడ నరసింహం, బహ య్య గార్లు 

ముంనుసంగతి మేమిటని ఆలోచించసాగారు. అకుసుమిలి వారి 

పార్టీకి చెందిన కొందరు (పముఖులుకూడా ఈ విషయంలో చే 

బం౦దకు వచ్చారు. 

ఆ సందర్భంలో జిల్లా కా౦(గసు (పముఖుల౦ం తా 

సం పదించుకొొని మో రావురం రాజాగారిని పడగొట్టడం మా 

క _ర్హవ్య మని యొన్నికల నందర్భంలో (పకటించారు గదా! 

లంచాలతో ఆయన గెలిచినట్లు కావలసినంత సాత్యుముందె 



ఎన్ని శ చౌ గొ [త్ర 

అందుచేత ఆయనమివ మాకు వ్యవహారము జరిపితే 

మేము సహకారం చేస్తామని అకుసుమిల్లి వారితో (బహ్మాయ్య 

గారన్నారు. మో లే వ్వవవారిం చండి. జొన్న కారణాలవల్ల 

మేము న్యవవారెంచ వీఎఎబేదు. మేము తగిన సాయం 

చేస్తామని వా వాగ్దానం చేశావ. అాదుకు నమృతించి నశే 
నన్నారు (బహ్మయ్య గాము. 102'/-1-5 మిోార్థాసుకం రాజా 

గారిపె కిఓీ షన్ పెట్టబడింది. 

అప్పట్లో మో రాపూరు రాదాగారికి బద్దవిరోధిగా వున్న 

చగ్భపల్లి రాజాగారగు అంకినీడుగారు వట్టాఖి సీతా రామయ్య 

గారిని రప్పించుకుని కావలసిన సహాయం చేసాను, వ్యవహరించ 

వలసి ౨దసి చెప్పారు. 

రాజాగారూ హ్ సహాయం చేయడానికి అండగా 

ఉన్నాను. పట్టాభిగారు పట్టువలతో బాధ్యత వహి౦వ పూను 

నారు, హాయ క్కు ఆయన మితుతుు న కొన్నా యబ ఫ్” క [తు స్య రియ 

బొబ్బా వెంకట శేషయ్య గారు విటీషనర్దుగా నిలబడి వ్యవహ 

రింపసాగారు. స్మెషల్ బడ్డి లత్ముణరావుగాప, బందరు వచ్చి 

విచారణ ఆరంభించాకు. కాం 7సు తరఫున వూరూరు తిరిగి 

అఫిడపిట్లు తెచ్చి దాఖలుచే శారు. 

ఆదిలో సాయం చేస్తామని చెప్పన ౪ కుమిలి నారు 

సాయం చేయకసోగా మోర్హా'వురం నారికి అం కణా నిలబడి 

వెటీషఎర్ల తరఫున వచ్చిన సాముంను మెస్తక్ ని డం తికగ 
మక్, 

కాజీ య 

వీయడరకూడా సాగించారు. యటవ్యాయ్యగాగు ఆయన మ్మ్తులు 

కాగ, 7సువనారు అకక కాజ పడ్డా క్ర సందర్భంలో. 
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అప్పట్లో ఎ రాపో తిక లన్నీ ఈ కేసు సుగతులతోనే 

నింజేని. ఈ జిల్లాలో నేగాం ఆంధ జేశమందంతటా అలజడి 

కలిగించిం దీ దావా. 

పిచారణ ఫపఫూరయిాది. ఈ దావాలో వందలాది 

జనులు సాశ్సులుగా సచారింపబడ్డారు. కేసు రుజు వెనదను 

కున్నా రంవద. మం_దాసువోయి స్పెషల్ జరిగారు 'రాజాగారి 

కనుకూలంగా తీర్పు చెప్పటంచూచి (ప్రజలు: ఏస్నిత్తులైనారు. 

జస సుపార్టీ నాయకులగు పానుగల్లు రాజాగారి కోరిక = వై 

గవర్నరుగారు జోక్యం కలుగ చేసుకొన్న ౦దున ఇట్లా జరిగిందని 

వదంతి వ్యాపించింది. 

మిా-ర్హాఫురంవారికి యెన్ని కల్లో అయిన అరవై వేలు 

గాక ఈ వపహోరంలో మరొక అరవై "వేలయినపి. వీటీషనర్త, 

తరఫున అయిన 20 వేలు, అన్నమాట (ప్రకారం అంకి 

నీడుగా రిచ్చారు. 
ఈ తీమ్ఫ్పువకు ముందు మి ర్రాఫురం స వారు అనేక యెక్తులు 

చేశాయి. పిటీషనర్ణను లొ "బరచకొనుట'క సామ దాన భవ 

దండో పాయా లన్నీ. వుపయోగించార . బొబ్బా 'గెంకటేేషయ్య 
గారికి 18 వేల రూపాయలిస్తామస సంచులు ఫుచ్చుకొని తిరి 

గారు. ఆయన చేకులొ' చిల్లిగవ్వ లేకపోయినా ధనాన్ని 
కాలదన్ని “చేశాభిమాని” అని చెనుకువాడవారు పెట్టిన 

చేరును shes చేసుకున్నాడు. (బహ్మయ్యగారికికూడా 15 

"వేలు యిసోమని రాయబారాలు జరిపారు. వచ్చినవారికి బుద్ధి 

జెప్పి పంపారు, పిటీవనర్ల తరఫున పని జేస్తున్నప్లీ డరు భట్రాజు 

వెంక టాయుడుగారు, ధనలోభంతో మో ర్చాఫ్రురం రాడాగారి 
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చెపు తెకెగిపో యాడు. ఈ నైతు బెడ్డలుకూడా అట్టవానేనసి: 

(భమిఐచివ్రుంటాడు జమిందారు. 

వీటీషనర్త సె చేసిన పాచికలు పాఠనందున పట్టాఖి 

గారిపె వారి దృష్టి "పడింది. పట్టాభిగారి నవాపాటి మాశ్హాఫ్రరం 

రాబాగారి వకీలు ఒకాయన ఈ పిటీమన్ ఎ ల్హివేయిసే. 
రాజూగారిచేత అం ధజాతీయ కళాశాలకు 90 చేలు స. 

చేయిస్తానంటూ తిరిగాడు. ఈ నీచమైన డబ్బు కళాశాలకు: 

అక్క_ర లేదు. అవన రమెతే ముప్రియె త్రి రి ,గంపాదించగలనన్నారు. 

దేశ కే వాదురంధరు-లైన పట్టాభిగారు. 

బీమిోండారులు అక్రమంగా రైతులవద్ద ధనాన్ని గుంజు" 

తారు. వారికి చారి చుట్టూవుండే ధనా పేతాపరులు, స్వార్థ 

పరులు వందిమాగథ  బృందమువారిని పెంచి పెద్దవారిని జేసే, 

కాసా దానీజనం మన న్తత్యం మాతమే వారికి లె తెలుసు. ఇతర 

(పపంచాన్నికూడా వారు ఈ కొలత బద్దలోనే కాలుస్తారు. 
ఇక త్యాగు లైన "దేశ సేవానిరతుల మన స్తతం వారి బుద్ధి 

అగోచరం,. 

“అధవా ధన మిచ్చంతి, ధనమూ నేచ మధ్యమాః, 

ఉత్తమా నూన విచ్చ్భంతి. మానో హొ నుహాణాం ధన 

అననన 0 వాని 
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క] తనవారి నెవుట వారిని దనవారి. 

గనజూడ నేరు థన్యులుచాలన్ 

ఘనకీ రుల చే మింతురుు నసకాది 

మునివనన్న నంపగిమన్నా .” 

1927 లో తాలూ కా బోర్డు ఎన్నిశలు నచ్చినసుడు 

(హయ్య గారు పోటీ లేకుండా నే సభ్యుడుగా వచ్చాడు. బందరు 

తాలూకా జోర్తు చేకుకేగాని బందరు దివి తాలూకాలు కలసి 

ఫుండేని. అబోర్తు బ్ సభ్యు లనంఖ్య 2. అందులో ఎన్ని కసభ్యులు 

3 మంది. నియమితేసభ్యులు ఆకుగును. ఈసభ్నులలో కాం సు 

నారి సంఖ్య 10. ఈపార్టీకి నాయకుడు (బహ్మయ్యగానే. క్రీ శే॥ 
శడింబి వానుమంతే రావుగారు మధ్యస్తుడు. మిగతా యెన్నిక 

సభ్యులు 7 గురు. నామినేకెడ్ నభ్యులు, బవ్రిసుప్కా రక చెందిన 

వారు. జస్టిసు పార్టీలో (వముఖులు బారిస్టర్ నీలం జగన్నాధ 

"రావు: కొల్లిపర “వెంకటరమణ య్య నాయుడుగార్లు. 

తాలూశాబోష్తు అధ్యకుతను ఏకగీవంగా జస్టిసుపార్టీ 
సభ్యుడు ఎన్నుకొనబడుట మంచిదికాదని యెంచి సిద్ధాంతం 

కొరఠకు (బవ్మాయ్యగాకు పోటీ చేశారు. ఎన్ని కనభ్యులు ఓట్లు 

అధికంగా (బ్రహ్మయ్యగారికే వచ్చినా నియమిత సభ్యుల బలం 

వేత రమణ య్య నాయుడుగా రే ఫ్మిబవరిలో (పెసిడెంటు 
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అయ్యాడు. (బహ్మయ్య గాకు వ్యతి లేక పమపు నాయకుడుగా 

వున్నాడు. ఇట్లా నాలుగు అయిదు నెలలు మాత మే జఎగింబెం 

అనంతరం, కృస్తాజిల్లా విభజింపబకినంనున బోరులన్నీ 

తిరిగి నామినేట్ చేయబకుట తట స్తించింది. యెన్నెకనభ్యులను 
మాతం వుంచి నియమిత సభ్యులను కాంగాసుపార్తి కి అను 

కూలంగా ఈగారివేయుట తట స్తించింది, తి3గి ఎన్నిక జరిగింది. 

మళ్ళీ రమణ నునా యుడు (బస్మయ్యగార్డ శే పోటి. నియ 

మిత సభ్యులను తిరగ తీయుటకు జస్టిసుపార్టీ వారు ఏిశ్వసయ 

త్నాలు చేశాను. కాని (పయోజనర లేక పోయింది. 

కాం_గెనుపార్టీలో వున్న కాఫ్రులగు ఆేపలై వెంక టక్రివ య్య 

గారిని తిరగ తీయుట వ్యతిరేక పకుంవారు వి వేష 
కృషిచేశారు. ఆయన కులత తాల నతికమించిన కాంగెసు 

వాది. ఆ నాడు కాఫులోకి ఈ తాలూకాలో ఆయన కాం 

(గసు ప్రముఖుడు. ఆయన కాం గసులో చేరినందుకు 

కాఫులూ ఇతసలూ పెట్టిన కష్టాలన్నీ అనుభవించి కాంగాసు 

ధర్మాన్ని ఏడువని బేశభ కుడు. ఆయన (బ్రహ్మయ్యగారంచజే 

ఆఖరువరకు అమిత _వేమభావం కలవాడు. అందుచేత ఆయనపై 

వేసినయతులు యేమో పారలేదు. జయం (బహ్మయ్యగారి కే 

లభించిందని, 

కాలూ కాబోర్డు సభ్యు ల-దరిభోను (బ్రహ్మయ్యగార 

వయస్సున చిన్నవాడు. ఇంతవరకు అధ్యశులందరూ న్యాయ 

చాదులే, బందకు తాలూకాబోర్లు 1911 లో యేక్చ్పడింది. 

పీ డరగు వేమూరి వెంకటసుబ్బారావు పంతులుగారు చాల 

కాలం (స సచెంటుగా వున్నారు. తే ర్వాత వకీలు వడ్త మన్నాటి 
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నఠసీంవాంగారు కొంతకాలం అధ్యక్షులుగా వున్నారు, వచిక్ 

(ప్రాసిక్యూటరగు నెడింబి వానుమంతే రావ్రగారు కొంతకాలం 

నున్నారు. వికి అనంతరం రై తుబిడ్డ మండలి రాపుస్యామిం 

గారిని కొద్దికాలం కలక. పెసిడెంటుగా నియమిరిచారు. 

పటూరి రైతులలో (వధమ అధ్య తుస్థాన నం వహించిన గౌర 

వ౦కూడా (ట్రవ్మయ్యగాంశే దక్కి 0ది. ఆయన వయస్సున 

చిన్న జ "డనవ్చటికి, అధిక పేద్యావంతుడు కాకీ వోయినా, సాసక 

పరిపాలనానుభవం లేకపోయినా, అధిక చాక చక్యంలో " వ్యవ 
వాకించి అందరి మన్ననలకు పా _గుడయ్యాడు. ఆయన అధ్యక్ష. 

"కాలం తాలూకా బోరు చరిత్రలో కెల్ల గర్వింపదగిన కాల౦. 

పార్టి పతపాతదృమ్విలో కాకుండా, న్యాయదృష్టితోచే వ్యవహా 

రించాడు. వ్యక్ శకపతంతో అనవనర తగాదాలలో (పొద్దు 
పుచ్చక అధ్యతుస్థాన గౌరవాన్ని కెపాడాడు. 

అయస ప పనిలో వపశించినా సక శకులు ఏనియో 

గించి వట్టుదలతోోను, దీకతోను చేయుట న. 

జాతీయు భాషలలోనే విద్య గరపవలెనని పభుత్వ 

వ్యవహారాలు డశభాషల్లో జకగాలసి మన నాయకులు ఎంత 

కాలంనుంచో కంవోళస చేస్తున్నారు కాని, చశభాషలకు 

Migs టర్ కు బోరు వ్వవహోారాలనీ జబ గా రాల 

తెలుగు ఛావలోనే eles 3 డబి స్ట 

తాలూకాలోని ఊళ్ళన్ని స్యయంగామాచి వారి కష్ట 

సుఖాలు కనుక్కొ న్నాడు. (పకి పాఠ వాల స్యయంగా తసిఖ్ 

వేశాడు. నూతనంగా ఏ5 పాఠకఇ౪"లలను పెట్టించాడు. 
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బాలికా పాఠశాలలో అవకాశం చిక్కి నవ్వుడల్లా త్రీ 

లచే సయమించాడు. 

హీందూ పాఠశాలలో ఆది ఆంధ ఉపాధ్యాయ లను 

ముట్ట మొదటగా సియమించిందా యనే. పాఠశాలలను బహి 

వ్కరించడానికి 'పయత్నాలు జరగగా ఆ యా (గామములకు 

వెళ్ళి అన్న ళ్య త సి వారణావశ్యకతను నచ్చ చెప్పి, వారిని 

వొప్పించి అన్ను లతో నివారణకు పాటుపడ్డాడు. 

ఉవాధ్యాయులతో నంపదించరుండా పాఠ ఫు న్తకా 

లను నిర్భయిఎచేవాడు కాడు 

స్కూళ్ళలో పలిదినం ఉదయం, నైతికబోధ చేయ 
వలసిందిగా యేర్చాబ్లు చేశాడు. మన పిద్యాపిధా నంలో 

నైతికబోధ లేనిలోటు అందరు యెిగిన జేకడా. 

పాఠళాలలో ప శు కవారం సాయంత్రం చర్చలు 

జకుగునట్టులెసి, ప ద్యార్థులు జ;కుగొంకులు లేశ మౌాట్లాడునట్టు 

చేయుటకు కృషిచేశాడు. 

(వఠి బడిలోను చాతీయగీ తాలు పాడునబ్లు మెర్చాట్లు 

గావించాడు. 

ఉ పాధ్యాయు లందరదు ఖద్దకుధారణ చేయవలసిందసి 

సకమ్కణ్యలరు పంప్రుచేగాక వాసు తేనవద్దకు నచ్చినప్పుడు ఖద్ధరు 

ధారణావక్యక లేను నచ్చచెప్పేపాడు. నంచాతర వెళ్ళినప్పుడు 

హోకింగుచేస్తూ (విక్రయిస్తూ) రాజకీ యో పన్యాసాలు ఇస్తూ 
జాతీ యోద్యను |వచారం చేస్తూ వుండేవాడు. 

సెమన్ కమిషన్ మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు, ఆఫీసుపై 

నల్ల జండా ఎత్తుకు గాక, పాఠ కాలలస్నంటిని మూయిం౦ చెను. 



7D మనదరైకు ప్ ద 
wm 

ఈవిధంగా కాంగాసు ఆశయాలకు అనుగుణంగా వ్యవహా 

రిం చెను. 

మాస్తర్గకు జీతాలు సృకమంగా యాయక తే నెలల 

కొకసారి యిన్తూ వుండే అలవాటును మాన్పించి, (_పతినెల 

న క మంగా యిచ్చేటట్లు వర్చాట్లు గావించెను. 

ఉపాధ్యాయుల ట్రాన్సుఫర్షవల అనేక ఇబ్బం 

దులు జరుగుతూందేవి. ఒక్కొక్క ప్పుడు నూళ్ళు పాడువడిన 
'నందర్భాలుకూడా లేకపోలేదు. ఈయన ఆ సంగతి గహించి, 

మభ్యూచుయల్ టాన్సు ఫర్లు తప్ప ఇ్రతేరంగా మార్పులు 

మాస్పించేెను. మాస్పరు ఇదివరకు తాలూకా బోర్డు అధికారు 

లను చూచి అధికంగా భయపజేవారు. ఈయన ఆ అనవసర 

భయాలను మాన్సి వారిలో ఆక్మ కార వాకీన్భ్ళ రి పెంపౌం 

దించుటకు తోడ: వడ్డాడు. 

ఉపాధ్యాయులను గుమాస్తాలను సోదరులుగా భావించి, 

వారి కవసుఖాలను గమనిన్తూ వారు కర్తవ్యాలను సక్రమంగా 

వహీంచునటు చూచేవాడు. అందుచేతనే ఆయనంకు అధిక 

(వేమ గౌరవాలు 'యీర్చడినపి వారికి. ఇ్రప్పడ్కి వాకు (బవ్నాయ్య 

గారి పరిపాలనా మ స. గూర్చి, సాజన్యాన్ని గురించి 

చెప్పుకుంటారు, 

కొన్ని వ్యవహారాలలో తేన పార్టీ వారుగాని మి తులు 

గాని చెప్పినా, ఆయనకు నాయమని తోచని ఏవయాలు 

మన్నించనందున కొందరికి అభి పాయశేదాలు కల్తినా క్రమంగా" 

సమసి పోయేవి. 



ab 
Hiei [11 



[ఏ
00

03
గ6

5 
0
0
 

N
v
 

N
O
R
E
 

"fF
 

N
V
Q
 

a
c
a
 

0
 

ge
td
gn
 

డ్డి.
 

(F
ee
sy
) 

w
u
s
s
 

అన
ిం

ది
. 

జై 
S
u
t
p
o
g
 

n
e
 

—I
ON
E 

EF
 

‘q
uS
so
ng
 

G
g
 

"త
 

m
u
v
e
e
 

As
 

‘9
 

o
u
o
t
a
a
y
e
 

py
og
e 

"9
 

‘0
 

"
౬
 

(
ట
య
ి
ం
 

౬
0
 

ల
ై
 

ఇ
ం
చ
ి
 

n
o
e
q
s
-
l
s
a
 

"y
p 

(
౧
౧
 

ర
ు
 

వ
ూ
 

[
=
 

అ
ం
)
 

O
Q
 

త 
A
T
 

C
E
R
T
 

T
n
 

F
o
Q
C
 

B
Y
 

"డి
 

S
R
 

O
G
 

C
V
R
D
 

M
R
E
 

"ZG
 

ట
ి
ల
ో
 

y
g
 

“
a
 

C
Q
 

2
]
 

‘
N
z
 

Cm
 

Co
Q 

ac
g 

"
N
A
V
T
E
Q
 

g
o
a
 

"(
| 

g
u
m
s
 

n
s
o
 

క
ే
2
2
 

ul
 

I
T
N
T
 

N
N
 

G
O
S
 

"6
 

M
V
F
a
c
r
E
 

N
y
c
e
 

Gr
an
sg
 

"బ్ర
 

N
V
 

E
D
I
N
E
 

G
o
g
g
 

“4
 

(
c
a
g
e
)
 

g
a
u
g
e
 

N
C
H
 

"్
ర్
ర 

N
v
 

o
m
e
n
 

SO
NS
 

Ge
es
 

"డ్డి
 
N
e
v
 

ర
ణ
 

ఇం
జ.
 

P
P
A
R
s
 

F 
రా
య 

p
r
e
g
 

g
s
 

ర
ధ
ా
ల
ు
 

[|
 

క
ా
ర
 

O
f
 

గ్
ల 

ర
య
ు
ర
ీ
ల
ా
ం
ా
జ
 

క
క
 

—
:
 

ఆ
ం
ధ
 

ధా
 

జ
ం
 

ర
ా
మ
ా
 

క
ల
ర
ా
ం
ం
 

y
p
e
 

e
t
e
r
 

ర
హ
ా
 

&
 

ఎం
 

2
 



కాలూకాలోర్డుఅఆథ్యక ఈ 71 

ఆయన కార్యనిర్భవాణదీకులో ని న్వతర్మిత ఏధాన౦ 

వలన తమ స్వార్హాలు ఈకేరని ఫపొంతమంది (బ్రాహ్మణులు 

ఆయన క మ్ముతేత్వము గలవాడసి, కమ్మానారు 1 

దా సతగ౦ం ఆపాదించారు. కాసి కాలకమంగా ఈ నిందలన్న 

సీలాపనిందటుగా నే వరిణమించినవి. 

అయన పరిపాలన దక్తల్ోోన, సౌమనగ్యంగాను, 
కాం7సుకు బలయుతేంగాను జరిగింది. ఆయన అధ్యతు 

కాలంలో ఓటెంగుకువచ్చిన విషయాలు రెండు మూడు 

మాతేమే. అధికంగా ఐక మత్యంగా చే జరిగిపో యేవి. బస్టిసు 

పార్టీ నాయకులగు శీలం జగన్నాధ రాను నాయుడుగారు, 

(పతిపయ నాయకుడుగా వుండి గొప్ప జొడాక్యంతో (ప్రవ 
రించి సామరస్యానికి తోడ్చడ్డాడు. 

(బవ్మాయ్యగారు జిల్లాబోర్లులో కూడా అధికార రీ లారీ 

సభ్యులు. కాం7సు పార్టీకి డిప్యూటి లీడరు. జిల్లాబోరు 

న్య్వవహారాలలో కూడా (పాము ఖ్య మైన విషయాలు ఆయన 

నణబహో సం పతింవులలో జరిగేవి. 

అ॥ “కార సిద్ది పంచు కాలంబు 

చేశంబు నెరిగి బుదిమఐతు లెల పొదు 
గగ 6 

సావాసంబు విడచి సామా 

ద్యుపాయ (పయు కి చేయదగు యధథోచితముగి 
లీ 

—ఛారతే౦, — 



నల్ల జెండాలు 

“తనిసిరే వేల్పు లుధధిరత్నములుచేత 

వెరచిశే ఘోరకాకోల విషముచేత 

నిడిచిరే యత్న మమృతంబు వొడముదనుక 

చిశ్చి కాక్థంబు పడువరు నిపుణమతులు,” 

సవన 'భ ర్హృహరి. 

1929 వ సంవత్సరాంకాన కాన్పూకులో జవవార్ 

లాలు అభ్య శతుతను కాం గెసు సంపూర్త స్వాతం్యత్య తీర్మా 

నము ఆమోదించింది. 190 జనవరి 25 వ తేదీని నంపూర 
స్వాతంత్ర్య డొనోత్సనంగా నిక్తయింపబడుటచే చేశమంతటా 

ఆరోజున సభలుచేసి సంపూర్ణ న్య రాజ్య తీర్మానం చదువ 
బడెను. నివురుగప్పిన నివ్వువలెనున్న (పజల ఉత్సాహ వఠం 

పఠకలు ఈ జయంతి ఉత్సనం ద్యారా వ్య కృమయ్యెను. 

దీనితో (వీటిష్మవభుత్వేవు బడాయి బట్టబయలయింది. 

లోకవంచన కొరకు గపర్నరు నె వందినూగధు ల స్వాగత 

వకాలు పుచ్చుకొని చేశం తమ వై ఫుననే వున్నదని (పకటం 

చుటకు సంచారము బయలు చేశాను. ఈ సంచాక సందర 

ములో నల్లజెండాలు _పరర్శించి తమ వ్యతిరేకతను కనపఠచ 

వలసిందని కాం సు (పముఖులగు మోతే నారాయణ రాను, 
ఆత్మకూరి గోవిండాచారిగార్లు పికలలో _పకటించారు. 

లోగడ జిల్లా కార్మగెసు నంఘా ధ్యమ్షుడు (అహ్మాయ 

నారిని 1980 లో తిరిగి అధ్యక్షునిగా వక వంగా ఎన్ను 



నల జెండాలు 73 

కున్నారు. 1980 ఇ'బవరి 1వ శేదీని ఘంటశాలలో జరిగిన 
కృస్తాజ్ల్తా నవాకార సభకు ఆయన ఆహోంన నంఘాధ్యయత 

వహించాడు. నరసింహూజేవర నతనా రాయణగావఏ అథ్యత్స్నత 

వహీరచాకు, ఆ నభను ఫునస్కరించుకొని ఆ లేవీనే జిల్లా 
కాగష7గాసు నభకూడా జరిగింది. ఆ సభలో ఫ్రిబవరి రవ 

తారీఖున బందరు వచ్చు గవక్నగుగారికి సల్ల జెండాల (పదర్శః౦ 

చేయవలసిందని యేక, గీకంగా తీర్మానం చేయబడింది. 

ఆనభకు పోజ%* గాని పెదలగు వటాఖి, కృపారా 

గార్డు ఈ bn తొందరపడి చే శారన్నారు. స్త... గ్ 

ర కంగల యువకులు తీ ర్మాశం (పకారం ఆచరించుటకు 

నిశ్చయిం చుకున్నా రు. ఆం, ధిబేశముంతటా నల్ల జండాల (వద 
ర్శనం చేయనలసిందని (పకోటించిన ఆత్మకూరి గోవిందా'చా 

రులు, మోసే నారాయణ రావుగార్లు వలూకు గవర్నరు 

వచ్చినపుడు మూలకువోవడం లస్టాకరమగు సంగతి. కాగ్యగెసు 
స్వాధీనంలోవున్న బెజవావ స్పివల్ కొనస్సిల్కు గోదావరి 

జిల్లాబోరు సైతం సొంగఆాలివంటం అవమానకరం. ఇవ్వసి 

సంస్థ ఒక్క “నుంటూటి మున్చిపాలిటీయె. గుంటూరు తన 

గొప్పతనాన్ని ఆ విధంగా నిలబెట్టుకున్న ది. ఆంధ 'చేశంలో 

నల్ల జెండాల _ఫదర్శనం జయ, పదంగా జరిగింది, ఒక్క బంద 

కులో నే. బందరు బడాయి గుంటూరు లడాయి అనేదానికి 

భిన్న ౦గా బందరు లడ్డుల కేగాక లడాయికీగూడా గొప్పనని 

ఖ్యాతి గాంచింది. 

సీతారామయ్య గారు కాలాను వర్కింగు కమిటీకి 
వెళ్ళారు. ఫ్మిబవరి 7వ తారీఖున బహిరంగనభ జరిపి, వ్యతిరేక 
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(వదర్శనంభో పాలొనవలసిందవి (పజలకు పాచ్చరిక చేయ 

జబాడ్౨ది. ఆ నాతి జిల్లాక లెక్టరు, బంవరు ముస్పిపల్ చే చెర్ మన్ 

నీలం జగనాధ రావునాయుడుగారు (పదర్శనం మానవలసిందిగా 

(బహ్మయ్యగారివద్దకు కబుకుచేశారు. తాము నిశ్చయించుకున్న 

(పకారం నడచుటతప్ప అన్యథా (పవ ర్రించమని ఆయన తెరిగి 

కబురు చేశాడు. దీనిపన రెండేసి సంవత్సరాలు కరినశి తకు 

తయారు కావలసిందని బెదిరించాడు క లెక్తరు. నారు బెదిరించిన 

కొగ్ వీరు బి కబిగిశారు. 

అనుకున్నట్టుగా నే మర్నాడడయం జిల్లా కాం్టగెసు 

అభ్య మేత కింద చెన్త వూ శేగింపు బయలు చేరింది. ముఖ్యులుగా 

వున్న 11 మందిని అరెస్టుచేశారు. మరి ౪20 మందిని డికెయిన్ 

చేసి తర్వాత విడిచిపెట్టారు. అరెన్టయినవారిమోాద శేసు 

పెట్టారు. 1 గొబపాటి (బహ్మయ్య 2 పల్లూరు రామారావు 

లే కొడాలి ఆంజనేయులు ఈ మునుగంటి వెంకటావు $5 తలా 

పగడ రామాశావు 6 బొబ్బా వెంకట శేమయ్య 7 అన్నే 
వెంకటరత్నం రి బొబ్బా ఆదినా రాయణమూార్తె 9 బొబ్బా 

రంగారావు 10 వడ్ల మూడీ శర్యినారాయణ 11 గూడూరు 

వెంకటచలం. ఈ యీ పదకొొండుగురు ముద్దాయిలు. 

గూడూరు వెంకటచలం తమాపణ చెప్పుటచేత ఏడిచి 

పెట్టబడ్డాడు. 8,9 10 ముద్దాయోలు డిఫెన్సు పట్టుకున్నారు. 

మొదటి యేడుగుకు తాము డిఫెన్సు పెబ్టుకోతలచ లేదన్ని, 

అందుచే (వ ల్యేకంగా వెచారించి శివీంచుకోవలసిందని నిర 

యంగా కోరారు. కాని డిప్యూటీ కలెక్టరు అట్లా ఏలు లేదని 

6 వారాలు విచాకించి 1930 నం॥ మారి 15 వ తారీఖున 
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6 వారాలు కలియ, సంవత్సరం సెక్యూరిటీ నెను విధిస్తూ, 

సెకూయిటేీ ఇవ్వని పక్షమున 1 సంవత్సరం శితు అనుభవించే 

లాగు తీర్పు చెప్పాడు. 

ఈ చెండాల (దర్శనంలో మరొక విచితం జరి 

గింది. ఏరి నల్ల జెండాల వూోగింపు గవర్నరు దగ్గరకు పో లేదుః 

పీకు మధ్యలో నే అశెస్తుచేయబడి అపి వేయబడ్లారు. కాని గవ 

ర్నరు బందరు ఫుఠమందిరంలోన క్రి కాములో వన్తూం 

డగా గవర్నర్ గో చాక్, గవర్నర్ గో బాక్” అనే నినా 

దాలనినూ (పజలు నల్హజండా లను కూడా అయన కారు పెకి 

విసరి వేశారు. ఇట్లు విసకిన నలజండాలలో పిన్న మచేసి వీరయ్య 

గారి జెండా గవర్నరుగారి అంగరతుకుని వడిలో పడింది. 

ఎంత పోలీసు బందోబస్తుచేసినా, ఈమాదిరిగా నల్ల 

చెండా వారికి ముట్టెంది. తర్యాత గవర్నరు అంగరతుకుడు 

బందో బస్తు బాగుండేదని చీవాట్లు వేశాడు, ఒకవేళ బాంబు 

చెసినా "ఇంకేగడా అసి ష్రరప ర్ కటక కామ - మండీ 

పడాడు. వారువూ తం తక్కుసపబందోబసుచేశా రా? బెజవాడ 
Ge శాత 

లగాయితు బందరువరకు ఫరాంగు కొకరు చొవ్వున పోలీసు 

కాపలా వుంచారు. జిల్లాలోని పోలిసుసి బృందినంతా బందరు 

దింపి బందోబసు చాగానేచేశారు. నముదఘోవను మర 

వించు ఈజినఫఘోపషను ఈ ఠరతుకభటులు అడగలరా?! ఈ 

చెండాపఏకులు నబ్ జెయిల్లోనుండగా మడ్రాసునుండి ఆంధ 

శ్రీకర రెక్క-లగట్లుకొనివచ్చి ముడాయిలందరిని పరామర్శించి. 
బి ద 
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అంధ చేశంలో జీవమున్న దని తెలియ జేసినంకుకు అభినందనల 

నంద జేస్తున్నా నన్నాడు. ) 

తొ 6దఠపడ్డారని మంవలించిన కృస్తా రావుగారు, 

గమయ మొచ్చేనరిక నల్లజెండాతో తయారయ్యాను. నూని 
కొండ గత్యనా రాయణ శాస్త్రిగా సకూడా నల్బ్హజండా పుచ్చు 

నోని నదు బెము లేకుండా నచ్చి శాగనోల్లంఘన చేయ 

(వయ న్నించగా, బప్మాయ్య గారు నేను జిల్లా నంఘాధ్యక్షఖని 

హోదాతో చెప్తున్నాను మోకు మాను కాని ముందురాబోవు 

శాసనోల్ల (ఘన కార్యక్రమానికి జిల్లా (సజలను తయారు 

చేయవలసిందని చెప్పగా ఆయన సుశికీత సెనికునివలె మరలి 

వెళ్ళేను. 

మహర్షి సాంబ నరా ర్తిగారు ఏలూరు ఫౌకులు తమ 

కిచ్చిన సన్మాన సమా వేశంలో ఈ జండావీకుల సాహసాన్ని 

(వస్తుతించారు. 

తొందరప డారని మం౭దలిరిచిన మన పట్టాభిగారుకూడా 

అనంతేశం వీని ముఖ్యం గు రించారు, నల్ర జెండాల శీసు 

ఉప్పున క్యా గహాోనికి _పచారం చేయకుండా తోడ్పడిందని 
ఛాఘుంచారు. 

4 ఆయనయందు మూ రీభవించిన యోధత్వము, అది మకియెవరిలో 

కొంతే కన్పించినా వారివె కొంత మమకారము అయనకు కలుగుతుంది, 

రాజకీయ 'ఖెదీలం ఆ, విపవ శారులం శే, చెబ్బలండిన్న వాలంటీర్ల కే 

ఆయన హృదయం లేచివస్తుందిో” అని అంటారు ఆచార కంగాగార్కు 

చితగు ప్ర 5.2.99, 
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1 చెగగకంము దీ వ్రిజెందగ 

-జీశచరతము తేజరిల్లగ 

చేశమరసిన దిరప్రుకుషుల 

'తెలిసిపాడక తమ్ముడా” —రాయపోలు. 

ఈ నల జెండాల కేసు తీక్చునుగుఎంచి కృస్తాప్టలిక 
గా ఓ 

సంపాడకీయూాల లోని కొన్ని భాగాలు గమనిరిచిన నాలటోసితి' 
qp 

దాని (పాము ఖ్యము ద్యోతకం కాగలదు. 

కా న ల్త్ర చడ ౦ జాలు 

“బంద డిప్యూటి మేజస్త్రేటు లీక్పు వమాత)ము 
అశాభంగకరముగలేదు. శి మొదటెినుండియు అనుకొనిన 
సంగలియే. 

“గాటిపాటి (బ్రహ్మయ్య, శేషయ్య గా ర్ల వంటి సత్య 

(వతులు దుండగీడులసి ఇన్స్పక్షరు.రిపోస్టచేసిన చాలును. వారిని 
జద్నాషులుగ నిరూపించి వొంగల గు;ఫ్ర్రు భో జేక్చశ తప్పను. 

కోడ్ లు, _పొనీజన్లు, సెక్షనులు, వారి చర్యల ననుసరించనలసి 
నచే కాని వాని శేమాతము కట్టుబడి యు౦ండనక్కరలేదు. 

పోలీసువారి చర్యలు ఇాశ్ర్రకుద్ధమాలైనవి యని, నాయ 

వాదులు గొంతుకలు చించుకొందురుగాక! కేవలము సు 

'యోజనము. వారి వాదమును ఏను న్యాయస్థాన మెక్క డ?, .. 

“కాని ఈ న్యాయస్థానముల కతీత మైన ధర్మము కలదని 
ఘోమించుచు సబర్మతీ తీరమున మహాత్ముడు రణభేరి _మోగిం 
చుచున్నాడు. అయ్యది నకల దాస్య శృంఖము లను విచ్చేదింప 

గల ఠణఛేరి, ఆ సత్యము ఎడల (వజలకుగల భయ మోహము 
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లను పటాపంచలు చేయగల రణశీరి. మిలిటరీ శతఘ్ను లను, 

నవానఘ్ను లను ని స్తంబ్దము చేయగల రణ. (వనజా వీడకరము 

లగు చట్టములను నిబంధనలను చరార్తము చేసి అత్మయొక్క- 

మ. అకుం9త శక్తిని దిగంతములకు జాటగల రణ. 

ఈ (పభుత్వ విధానము పైనను, (పభుత్యాధికామల యెజలను 

(బజలకె[ి యనురాగము లేవని నత్యేమును (బకటెంప సాహ 

సించిన పాములకు [పస్తుతము జెళ్ళే శరణ్యములు కావచ్చును, 
వాంతి చేకట పార 'స్యాతం,త్యమాలు నిరోధించి సత్య వతు 

లను బందిఖానాకు వంపిన కపటనాటకులు మితులో ేక, 

| పజల దారి దృ్యనూచక ముగ నల్ల జెండాలను | బదర్శించి 

టెళ్ళసు నడచిన నత్యసం క ల్పులు మిత్రులో, మ విష 

మెంచిన పిమ్మటగాసి బోధపడమ = ఈ పోలీసు శాసనముల 

కంచు, అతీతమైన, అ(పతెవాతమైన ధర రాజ్యము, శాంతి 

న్ నొనర్చగల కణ భీ3 [మోగుటతోడనే వాంతి 

పసైన్యదళములు పాంతీ ప్రాంతముల ఎప్లాద్భవిల్లుచున్న నో 
లెలకింపుడు. మహాత్ముని మహోధ్యర దీక్ష కింద నుషకమింప 

బడిన ఈ విశ్వాత్మ తన బాలొనుటకు సకల తాజధాను 

'లెబ్లు త్వరపడుచున్న నో అ మంగళ వాడ్యము ల నా లకీంపుడు. 

సత్య వతులారా | భఠతఖ:డమున మోకు తావులేదు. రండు. 

రండు అని జైలు కవాటములు చేతులు తెకషచుఖొని మి (తుల 

వల అహా నించుచున్న వి. గొట్లెపాటి (గ్రహ్న్మయ్య, బ్బా 

వెంక టశేవయ్య వభ్ళతులు ధన్యులు. వారప్పుడే జైలు 

ఆలింగనమున స్యాతం_కామ్బుతమును (గోలుచున్నారు. కాన 

వారిజిల్లా వారి వెంట నంటియేయున్నది. వందలకొలది యువ 
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కులు య వుట పచాంకానునసరణమున నడుచుటకు 

చూటము ల కట్టుచు న్నా తు. 

ఆ కృ్ళషా ప|తిక, మార్చి 22 వ "చేది 1°80 

కృపా షృతిక పేర్కొనినట్లు అనంతరం వెంటనే ఉప్పు 

సత్యాగవాం జరిగి వేలాదికేలు కారాగారాలు సింపటు 

ణి చే లె లై న జరిగింది. అందు వెచే కృష్తావ కొక అన్నట్లు (బవ్మాయ్య గారి 

పదాంకానుసరణమే జంగి౦ది. 

రకు ఉద్యమం 

ఈ భూతములపై ఏమానవుడైనా గల ఎత్తుకొని 

తిరుగుట కధికారమున్న యెడల అతు రైతు. నైతే ధనము 
నకు మూలపుగ మకు. ఉత్స తిదారుడు. ధాన్యలమ్మీకి కీలము. 

తదితరు లందరు వానిని ఈశయించుకొని (బతుకు పరాన్న 

భళుక్కు లుం” —_పశేల్. 

ఛరతఖండంతో అనేక బుషులు, కవులు, గాయకులు, 

క్ికులు జన్మించారు. వారిని భారత జాతి బహువిధాల కే ర్రించి 

వపుూూజించింది. వారికి గుళ్ళు గో ఫురాలు కట్టెంది. (గంధాలు 

(నాసి వారికీ రి నలుదిశలు వ్యాపింప చేసింది 

కాసి కష్టం రచి తమ స్వేదబిందువులచే 2కగింజకు వది 

గింజలు పండించి జాలిన్భ తనికి మూలకందము లైన పంటకావు 

లను మనసార (పేమించ లేకపోయింది. ఎంతే సీస జాతీయ 

వృకఫల నక్బము ల ననుభవించి డానికి ₹రకు లెన కరకు 

లను విస్మరించి 
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మన చేశం తలమె త్రవలెనంకే మన కళాకొశలము, 

విడ్యాన-స్క్భకొ, ఆర్ధిక నంప తై చి గధ్యాక్టో నంనద అనం 

గాంచవలెనం ళు వ డాలి. మన గామాలు ధన 

ధాన్య she wd తులతూ7 లి. మనప లైలు పచ్చ కోర 

ణం నిత్య క స్ సిక్ న వ. 

కట్పగుడ్ల, తినలిండి లేని గక్భదకదుడు తన జ-తీయ 

రథాన్ని ఎలా “లాగగలడు? మన pes నంప శైకి, ఇంతేకాదు 

మన నకీలనంపదలరకు (పాణం పంటచేను అన్న సంగతి మన 

"పెద్దలకు తోచనేలేదు. మన నాగరికత అంతా గంగా సఠన్యలీ 

నదీ పాంకాలలోని ధాన్యలమ్మీ దివగానమే గద! మన 

కళలు, సంస్కృతులు ఆ పావన “*దీధారానంజనితములేగద |! 

నేటికిని నూటికి ఎన భెమంది వ్యవసాయ ౦వల్ద “విస్తు 

న్నారనే సిత్యన ఆ వ్ (గహించ లేకపోయారు. మన వ 

సాయ పరిశమ వృద్ధిపాందని దే మన గృహాపరిశ్రేమలు 2 
రుద్ది a ఉశనంపద అభిహ్భది పొంవజాలవని మన 

నాయకులు |గహీంచలేకపోయా. రు. 
మన పాడిపంటలు మన కటీర పరి శమలు అభివృద్ధి 

పొందవ లెనరిశ మన కర్ష కుల కష్టనప్తాలు నివారించి వారినీ 

అభివృద్ధి వంధాకు రప్పించాలి. 

ఈ సత్యాన్ని (గ్రహించి పదదళితులైన కర్షకుల కష్ట 
నష్ట నివారణకై కంకణము క్టుకొని వారిని కంటికి ఆప్పవలె 

క బారి శ్షైమానికై నిరంతరము క్రష్, జేసింది చాఫూజీయ. 

గాంధీమహా తుడు రాజకీయ రంగవుం దవతేరించకో 

పూర్ణం భాకళ స్యరూపమును (గహించినవాశే. లేరు, 
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భారత కేశమంశే (గామము, (గామమంశు రైతు. శతు కప్ప 

నివారణే ఫారత చేశ కష్టసవారణ యని కనుగొన్న సత్వ 

శోధకుడాయనే. ఈ నత్యాన్ని గహాంచి లోకానికి చాటినది 

చబాపూజీయే. 

బాపూజీ బారిషళ కూడా కోరులో తనవ్రితి 
(dn మెలా A) ఎలి 

“వ్యవసాయం, నేతి అని చెప్పట గమనింపదగిన ఏవ 

యం. ఆయన అటు చెప్పూచుగాదు. మ మాలా 

ఆయనన తు. ఆయన భారత కర క కోటికి (పతిసిధి. ఆకొటాను 

కోట్ల ర తాంగంయొక్క_ వ్యక్త అవ్య క్ష వాంఛలకు ఆయన 

(పతిబెంబం. ఆయన మామూలు రైతు కానిమాట వా స్తవం 

కాని కోటకొలది కర కుల ఉ త్తమచురా ర్తి. 

క్రూపూజీని బహువిధాల భావించారు. కాని అసలు 

ఏవషయమేమంకు ఆయన అచ్చంగా రిక చెద్దరైతు. అన్ని 

పెషయాలు ఆయన నైతుదృష్టిత"నే చూచేవాకు. జీనితానిః 
సగిబంధించి'న క్ న్ని విషయాలలో నై తు (పదర్శి ంచే అంధ 

త్వాన్నే ఆయన ప్రద్శెంచాడుకూడా.. ఆయన అసలైన సైతు 

వలె (నకృతి సాని న్నిఫ్య" ఎో ఫుండుటకు అధికంగా కోడి వు 

అయనదం౦ ఖా కర్త ర “దృక్పథమే. 

కర్షక (ప్రధానమైన భారత దేశములో ఆయనే |పధను 

ఆధుసిక కర్షక రాజకీయవాది. (ప్రభుత్యంమిదగాని చివరకు 
శాం ౫సుమోాదగాని ఆధారపడక, కీవలం స్యయంసహాయం 

మోదనే ఆధారపడవలసింవని, (వబోధించిన (వ్రబోధకుడు 

చాపూజీయే. 
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కమా ర భొరతేన్యరావం (గామములయం జే కాన్సించు 

నని, ప్యవబాయ దాము దానికి కిం దము, కీలకము అని, రైతు 

నకు నంబ-ధము లేని యే న్యాతిం త్యేపథగు? కుగాని, పసికిగాని 

అర్థమే లేదని, భారత బాగీయ తత్వ (వధను సన్నూ తమును 

(పధ మంగా మహాత్ముడు మన జీశఎలో | పకటిం చెను. ఈ 

నూ తాన్ని అత రాల అవులులో పట్రటాసికి తవు జీపి తరాలను 

ధాకవోసిన వారిలో మగన్లాల్ గాంధి సర్దార్ పకేలు 

ఆచార్య రంగాగాక్తు ముఖ్యులు. గురువు స్తూతాలు న్బషస్తే 

వాటిన ఆచరించు పద్దతులు కనుగొస జీఏతాల నర్చించారు 

శిష్యులు . అందులో వల్ల భాయి, రంగాలకు నురొక నదుపా 

పాయము కలసివచ్చిందె, వారు న్యతహో రై తుబిడ్డలు. అంతే 

గాక బాల్యంలో వారు వ్యవసాయ కులు. అందుచేత వారికా 

భూవుతులతో అన్నివిధాల నంబంధముండుటచె, వారి కర్న 

కాఖిమానం అధికమై నది. 

"రై తునా యకు వైన కచార్యరంగా కిసానోద్యమ సిర్నాతే. 

ఆంధరాస్హ 5 తునంఘం 1928 భో కశ్రావనీడుగారి సహాయ 

ముగో, స్టాపించిం దాయ క ఆచార్యరఠంగాగారికి సస*చరుడుగా 

ండి, కరగ కోడ్నముంలో బఒవాయంగారు క్నొషిచేశారు. 

న లనుండి కృష్ణా ర్చ Hi జిళాలలో 

యకరం 1కి రు. 6-4-0 చొవ్వుర తీరువ ఖాయష'్ళ్చగుకు, 

పభుత్యంవారు నిర్హ యించారు. ఆ నిర్ణ యం, అకమ మైనదని 

1931 ఆగన్లులో రీ సెటిల్మెంటు అందోళన ఆరంభ మెనది. 

ఆచాక్యరంగా వీనికి మూ లప్రుకుషుడు. బల రాపుక్ళ' - బహి? 

యవ్మాయ్యగా క్ల? కష్ణావిల్లాలో అధిక కంద్రేోళ వ “ర, 
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ఆసమయంలో (లన కప రూను అచార్వ్న రంగా గాకితో కబస్కి 

గామాలవెంట తిరుగుతూ, [పబోధంచేయుళశుకాక వూరూరా 

శితుసంఘాలు సావించారు. ఈ 5 సెటెల్ మెంటు ఆందోళన 

సందర ౦లో -రెతుసంఘాలు బలపడుకు కాక రైతులలో 

మంచి జాగ్భకి క లెను. 

1:91 చే బెజవాడలో జరిగిన కృష్తాజిల్లా రైతు 

సభకు, కార్యదర్శిగా వుండి అధిక కృషి చేశారు. ఈ అందో 

ళన నందర్భంగా జిల్లా సభ లేగాక్క తాాకా నభలు, వి ర్యా 

సభలుకూడా చేయించి, రైగులం దపూర్ణ సంఘటనా శ్ర కి 

నేర్పర చారు. 

1931 నవంబకు 10 తారీఖున అంగలూకులో జరగిన 

ఫిర్కా-సభకు అయన [పారంభకులుగాను)డి ఉ లేజకరమైన 
ఉవన్యాసమును గాఏించియుండికి. 

(వధమంలో ఈ రీసెటిల్ మెంటాందోళనలో కాం|౫సు 
నారు జోక్యము కలుగ చేసుకో లేదు. జిల్లాలోని కాంగెసు పెద్ద 

లందకు మూకీ భావం వహించార నే చెప్పవచ్చును. (బ్రహ్మయ్య 
గారు కాం 7సునాది అయినవ్చటికి, తాను నవైతు గాన తన 

కర్తవ్య నిర్వహణకు దీనితో పాల్లొను శే గాక, ఏలూరులో 

జరుగు రావ్ష్ర ైతుసభతీో చాటు అంధరాప్త్ర. కాంగాసు 

కార్యసంఘ నధకూడా జకుపవలసిందిగా కార్యదర్శిని ఆయన 

కోరారు. ఆయన కోర్కె ననుసరించి, సభ జకుగుకు గాక 
రీసెటిల్ మెంటు ఆందోళనలో కాంగాసుకూడా పాల్గొనుటకు 
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నిర్ణయ మైనది. ) ఈ ఏధంగా శతు నమన్యలందు తట స్త్రముగా 

నున్న జాతీయ నంస్థ కాం్యగెసునుగూడ రైతాంగ సమస్యలకు 

సుముఖముగా నొనర్చి పాటుపడిరె. 

ఈ ఆందోళన సందర్భంలో, క్కు నభలు చేస్తూ 

ర్మాకిం బవళ్ళు [వచాఠం చేస్తుండగా 7-1-1992 న పన్నుల 

నిరాకరణ బోధింపరాదసి తయనకు 144 వ కెన్ జారీ 

చేయబడెను. ౨-1-1032 తారీఖున పన్నుల నిరాకరణ 

బోధిస్తున్నాడని ఆయనను అరెస్టుచేసి రెండు _ సంవత్సరముల 

కథిన శిత, వేయిరూపారిలు జరిమానా ఐధించారు. 

26-11-1926 లో శకాడేపల్తిగూడెంలో జరిగిన 

పశ్చిమగో దావరిజిల్లా రైతు సభకు అధ్యయత వహించి రైతు 

గమస్య లను గురించి (పబోధం చేశారు. 

స్వయం కృషివల్త వ్యవసాయ సమస్యలను ముక్లాంగా 

తెలుసుకొన్న వాడగుటచేత గామ పునరుద్దరణకు కావలసిన 

ఏభానాలు (గామస్తుల కష్టనష్టాలు ఆయన  కధిక౦0గా 

లెలియును. 

అనేక రైరున భల కధ్య గత వహించి ఆయన చేసిన 

ఉవన్యాసాలు రై "అతుల కష్టనష్టాలు తెలుసుకొనుటకు |[పమా 

గాలుగా నుండు శుగాక తత్సరిసోర నూ రాలుకూడా చూప 

బడుటచే శాస్త్రీయ దృక్పుధంగల ఉద్దం ంధంగా కూడా వెలువ 

రించ యోగ్య మెనఏగా ఉన్నవి, 

ఏ ఈ సందర్భంలో డాక్టరు పట్టాఖిగారు (హ్మణ్యు “గారిక్ 

ఆండగావుండీ తీర్మానానికి శాకజేలయ్యారు. 
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దిఏ తాలూకా రై తుసంఘ సావకుడై ఆం ధరావ్ష) 

రై తుసంఘా కి కొన్ని సంవక్పరాలు ఉపాధ్యశులుగాను 1936 

లో అధ్యగుయుగాను చుడీ ఆంభధరాస్ల) లైలువువ్యమ విజయ 

సారు ఇగో ఒకడుగా పఖ్యాతి గాంచాడు. 

కర నానన. 

జమీందారీ రకు ఉదగిమం 
“పన్ను లభ రాబు పన్హ్కు లంచాలు, పైగా కోర్టుఖర్చు లో యి 

పకక భాఠమెఫుడు తొలగునోయి 

యీ దుష్టపద్దతి నెపుడు తొలగింతువో చేవ 

మాకొద్షీ జమోందారక్న పొందు” 

= వెం్యటామానాయుడు. 

భారత చేశ వడ్డి వ్యాపారస్తులు భూస్వాములును 
వ సమకాలిక, సాంఘీక, అర్థిక పద్ధతి లను లేనట్టి సర్యభ మకులు”? 

ఛాకతచేశం కని విని మోకుగని జమోందారీ విధా 

నాన్ని (బిటెష్. (సభుత్యం అమలు లో పెట్టింది. దానివల్ల భారత 

కతు శీవలం బానినకంకు పీనుడై నాడు. ఈపదతి ఒక్క_ 

న తకాంగాన్నే నాశనం చేయలేదు. భారతజాతి అభివృద్ధినే 
అరిక ట్రెనది. 

ఆచార్య రంగా ఆదిలో జమిోండారీ రైతువువ్యమాన్ని 

ఆరంభించి, జమోండారీవిధానం నశించాలని (వపధమంగా 

ఆయన నినానమిచ్చినప్పుడు అపహాసి౦చింది లోకం, ఆయన్ని. 

ఆయన అనేక కషనషాలకు పాల్పడి, జమిందారీ తులలో 
కు టబ జ 



B6 నున రగు పెన 
= wm 

తీ నమైన అందోళన తీసుకొనివచ్చాడు. తర్వాతే కాంగెసు 

ఆ ఉద్యమానికి చేయూతెనిచ్చింది. 

1957 యుస్నికలలో భారత చేశమందంతటా ఆభిన్ఫది 

సిరోధఢకులగు ఈ జమో ౮దారులు శాం గెసుతో వోటేచేశారు. 

కాని జమో౦దారులవల ల్ల నషకస్టాలన్నీ అనుభవించిన ౩౮ తాంగం 

యెన్నిక? వాకు పెట్టిన తీన బాధా నిరోధముల నన్నింటిని 

Ey తో యెసు రొకని కాంగానే చోటుచేశారు. ఆ కృషి 

ఫలితమే బమోంచడారీ రద్దు చట్టను.గా రూపొంది రద్దు 

కాపించి౦దె. 

(బహ య్యగారు జమోాంచారీ వై తువుద్యమం (పారంభ 

కులో ఒగకు. ఆయన నంయం౦గా చల్ల వలి యస్తేటుకు సంబం 

ధించిన జమిందారీ రైతు. కనుక జమిందారీ రైతులకు గల 

కష్టన బాలు ఆయనకు అనుభ వంద్యారా తెలియును, 

నెల్లూరుజిల్లాలోని వెంకటగిరి జమా౦దారీ రై తు బాధలు 

జగద్యొదితం. 

అంధ దేశంలో ఈ జమోండారీ ఉద్యమం నెంకటగిరి 

మునగాల యే నటు రైతుల బాధలతో శీ రంగాగారి నాయ 

కల్వమున వెంక(ట్రామానాయుడు మం 'చెశ్వరశర ల సాయంతో 

ఆరంభ మై, అం ధ దేశమంతేటా అభిప్ఫదిగాంచి ఛారత దేశ 

మంతటా బవుముఖముల వ్యాపించి అనేక చరిత్ర (వసిద్ద 

పోరాటములను సాగించి రైతెపీరుల త్యాగాగ్నిచే దీ పి 

వహించి నేటి జమిందారీ విధాన నిరూలనమునకు కారణా 

భూత మైనది, 
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వెంకటగిరి యెొస్తేటులో జమిాంచారీ వైతుఉద్యమ (వము 

ఖు లైన కటికి నేని కళ్యాణ రావు, 'వెంంటఠమణా రావు సోదరులు, 

రామానాయుడు గార్త ఆవో్యనా న్ననుసరించి అచార్యరంగా 

గార ఆలీరా al 1921 లో సంబులూములో జరిగిన 

వెంకటగిరి జభూందారీ రతు సభకు (బవ్నాయ్యుగా 

రధ్యతత వహీంచి (వబోధించుకుగాక వారి కవ్దనష నివార 

ణకుగాను న నఘటనాత్మేక మగు ఒక కార్యక్రమాన్ని సూచించి 

రైతులకు ఉత్సాహో,దే కాలను సు9కొల్పుటతో బాటు నారి 

[ప్రశంసకు పాతు రి 

1945 లో పోతార్గంక గా మంలో దివి తాలూకా 

జపిగాందారీ ఎవైతుమహానధ వ తాకోత్సనవ మొనర్చారు. ఈ 

రెతుసభ్ధ లో చెండా (పతిబ్హాపన సందర్భమున కొస్ని మతేభ దా 

లకు కారణమయ్యెను. అదివరలో కొందచను శ రై తునభలకు 

కార్మిక చిహ్నమైన యెరజెండాను కొంతమంది కాం్టగెసు 

జె డాను ఉప యోగిస్తూ ప చ్చారు. 

మన (బహ్మయ్యగాకు పోతార్హంక నభలో ఒక కొత 

పంధాననుసుంచిరి, కాం౫సు జెండా పెన, రైతుచిహ్న మగు 

నాగలి, యెద్దులు చి కెంచిన జెండాను (వకిష్టించి దాసి 

ఇ "చిత్యమును ఆ సభలో విన్సష్ట మొనర్చి, ఒక నూతన పథ 

(పదర్శకు లైరి. నూతనమైన ఈ నూర్చ్నుకు రై తువుద్యమ 

ని ర్నాత్నెలెస ఆచార్యరంగాగారు తేమ వారామోాడాలను 

తెల్సి క బహ్మయ్య గారిని (పశ:సించారు. 

ఈ సభకు నెల్లూరుజిల్లా వైతునాయకులగు బదెపూడి 

'వెంకటనా రాయణ రెడ్డిగారు అధ్యములు. ఈ సభను యీదో 
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విధంగా భగ్నం చెయ్యవ లెనని అధ్య కుని ఆజలను జవజాటి 

జమాఎజారీ యీజ-= =ట్రు అల్రరిచేయ (పయక్నెంచగా స్థానిక 

వలుకుబకిగల (బ్రవ్మయ్యగాకు వారిని మార్కొని అల్రరుల 

నడచి తత్సభావిజ మానికి సోడ్చడ్డారు. 

చల్లపల్లి రాజాగారి సంగతి సర్యజన విదితం. ఆయన 

స్థానిక సంస్థల్లో. పాలొని కృృస్లాజాల్లాబోర్లు అధ్యకులుగ వుంటూ 

కను యెస్తేటు వ్యవహారాల నేనూ[తేము గమనించక 

చంపాల వెంక శుశ 0 అనే ఆయనను దివానుగ నియముంచి, 

సర్యాధికా రాలు ఆయన పరమొనర్చారు. ఈ దివానుగారిని 

గూర్చి ఇక్కడ ఒక సంగతి చప్పవలసివున్నది. గుంటూ 

జిల్లా పెదనందిపాడు ఫిర్కా_ వన్నుల ని రాక రణోద్య మ నంద 

ర్భంలో ఈ మహాఫుకుషు డక్కడ డిపూటి కలెక్టరుగా 

వుంటూ, గవర్న మెంటువారి మెఠమెచ్చులకై తాను రైతు 

బిడ్డైహాడా, రైతులను నానాబాధలు పెట్టిన (వముఖుడు. 

ఇంగ్లీషు గవర్న మెంటువా రీయ నను ైశుల నణచడాసికి 

వువయోగిన్తూండేవారు, చూచిరమ్మం చే కాల్చివచ్చే స్వభావం 

గల మసిపి.. 

ఇట్టి (వముఖుని పరిపాలన యెత (వజానురంబికంగా 

వుంటుందో -వేచే చెప్పనక్కర లేదు. ఈయ నకు ఎస్సే నటు సంప 

చావరాలు బొత్తుగా తెలియవు. శతులతో వ్యవహార 

నం్యపదింపులు యేమో గిట్టవు. వతిడానికి వ్యాజ్యమే. ఇకే 
థర్మఎరతి ప చారిద్తామంళు, వారు చూచిన పోఠంబోకలు 

ధక చెరువులు యె స్టేటుకు సం క్రమించవలసి౨ చే. (పఠతి గామం 

లోను పార్టీలు పెట్టె" తద్వారా యెటి కార్సము-లెనా చేయు 
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టకు వెకవని సాహసవంతుడు. యెస్లేటు చాశీల్మకింద వతు 
భూములను కొట్రివేయించుకొనుట, ఈసుబ్యాంకు శ్రశాలు 

క్రింద కెతుల భూములకు వచ్చిన నష్ట్రపరివో రాలకు అనవన 

తంగా “పేచీలు పెట్టటం, సాధారగారిగా వోరంబోకల్లోను, 

డొంకలోను వైతుగొడ్డు మేసే పదళిని జాక్టన్యంగా మాన్పించి 

"వేలం వేయించటం మొదలైన కార్యాలను నిరాఘాటంగా 

చేన్తూ నైశులబను wh పట్టసాగిరి. ఈ దివానుగారి దుర్భర 
పాలనవల్త (ప్రజల్లో * రక దీ వీ కలిగి, యెగ్గేటు పెక అన్న 

గుండంగా ముం 

ఇన్ని కప్లా లను భపస్తున్నప్పటికీ నిరంతర కష్టనహాష్టుత 

కలవాటుపడిసన అటూయక వైతునర్తం బహారంగంగా ఈ అక 

మాలను మారొ)న సహంచజాలక పోయింది. ఇట్టి పరిస్థితిలో 

ఆన్నాయ్మ్యగాకు ఈ దెనానుగ- రి పై పష్మతికల ద్వారాను, కాల 

క్రృరుగారికి రివిన్య్యూ బోర్డు కం అర్జీఎద* రాను, ఆందోళన జరిపి 

ఈ దొివానుగారి దుర్భర పాల ననుండి 1925 5 నై తులకు విమోచన 

కల్లించారు. 

మునగాల వరిపా్కా ఈ౦ 

ఎస్టేటులన్నీ ఒక యెత్తు మునగాల ఒక యెత్తు. ఈ 

యెొస్పేటు నిరంకుశ (వభువగు నై ష్. సకెహద్దున ఉండుట చేత 

ఆ పకిపాలనా పఛానంలోగల దురంతాలన్నీ మూ ర్రీభవిం 

వాయి. యెస్టేటులోని సివిల్ (క్రిమినల్ వ్యవహారాలన్నీ 

జమోందా డార్పన్యంగా నిర్భహిం౦చే వాడు. (పభుత్యమున్న 

చిహ్నా లే కానవచ్చేవి కావు. అక్కుడ జమోండాశే సర్యాధి 

"కారి, శిస్తులకు రశీదులు యిచ్చేవారుకాదు. ఆయన ఆగ 
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హోనికి గుగియెన వా డెవ్వడు ఆ యెన్టేటునో వుండటానికి 
అవకాశం లేదు. 

కాం గ/సు (ప్రభుత్వాన్ని అండగా జూచుకొని జమిోం 
చాకు మఠర౦తాలను అంకట్టి పోరాటం సాగించాలే సంకల్పం 
౨తాంగంలొ' కల్లింది. జమిందారీ రైగునంఘం స్తావించ 
బడింది. జమోందారీ అత్యాచా రాలనుగూర్చె నంఘటనాత్శక 
మైన ఆందోళన అరంభమాయెను. ఈ ఆందోళన ఆంధ 

ర ఆ"ంగం యానత్రు బలపర్నెను. 

ఈ తీ వాందోళనను గమనించి ఆం ధరాష్ప) య 
కాం గెసునంఘం జోక్యం కలిగించుకొని జమోంచారునకు 
వైలులక్రు మధ్య రాజీ సుభావణలను (పారం౦భి.చి రాష్ట) 

కార్యదర్శిగావున్న మన టబహ్మయ్యగార మధ్య ఏ ర్రిత్వ్యాన 

రైతు సంఘమూ జమోండారు రాజీచేసుకోన అంగీకరంచారు. 
అంళ౭ట (బవ్మాయ్యగారు ముసగాల వెళ్ళి ఉధయుల 

వాదనలు విని, విచారించి 1938 జనవరి 10 వ తారీఖుస 15 
వరతులతోకూడిన ఒక ఒడంబడిక తయారుచేసారు. ఆ 

ప్యతింపైన నైతునంఘు నాయకులు, జమోందామిను సంతకాలు 
చేశారు, 

సంతకం చేసిన సిరా ఆరక ముంచే జమోంచారు 
డానికి భిన్నంగా (పవ ర్థించుట సాగించాడు. దాసిమోావ 
రైతులు నత్యాగహ నన్నిత్తులెరి. అంతట రివిన్యూ మర్మ తి 
పకొ*శంగారు, (్రైహ్మయ్యగారు జోక్యం కలుగ చేసుకొని 

సత్యాగహం పికమింప చేశాము. రాష్ట్ర సంఘంవారు 
బ)వ్నాయ్యగారి ఒడంబడికను తర్వాత అయన యిచ్చిన 
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నిరయాన్ని అష ము జరుపవలసిందిగా ఎన్నని సుబహ్మణ్య” 

గారసి పంపించారు. సు బవా లం. ₹రుకూడా జమో౦దా 

రుగో వాషయ పరివర్తిన కల్రించాలని ఛాయశ క్రుభలా కృష 

చేశారు. ప శెతుల DP eee ల బహారంగ 

(నకటన చేసి, (ప్రవర్తన లో భిన్నం ప్రశ రొంప జొచ్చారు. 

అనంతరం కాంగసు మంత్రులుగ ఎగటం జరగింది. జమిోాం 

జారు యథా) కారం తెరిగి తన సొజీపాలన ఆరంఖించాడు. 

1946 లో మళ్ళా తెగి కాq్మ7ాసు _్రభిశ్యెం వచ్చే 

సరికి బహ్నయ్యగారి ఒడరిబడికను అమలు పరచమని తాం 

గం ఆందోళన సాగించింది. అంతట నివి న్యూ మంతి కళా 

వెంక టావుగారు (బహ్మయ్యగారి అధ్యతుతన మునగాల 

జమిందారు ఎంతవరకు _బవా య్యగారి జుడం౦బడిక అవులు జరి 

కో బచారించుటకు బక కమిటీసన నియమించాడు. 

ఆకమికీ వారు విచారించి జమోండారుగా₹మో అమలు 

చరపలేదని (ప్రకటించాకు. మువగాల రైతులకు (బహ్మయ్య 
గారి పరిప్కాూ_రం (పాణవదమెనది. ఫీ 

ఈవిధంగా సెక్కు విధాల జమాంచారీ తులకు 

అండగావుండి అధిక కృషిచేశాడు. 

అ నరం జమోాందారీ రద్దుచట్లాన్ని గురించి 

చర్చింయట ఇ స" చిత్యభంగంకాద నె తేలునాను. 

4 (పకాళంగారు రెవినూరాకుం తి గా వున్న పుడు ఏర్పడిన జమోం 

చారీ విచారణ కాం గను ఉపసంభఘ పక్షమువ సభ్యులంగా వుండ్కూడద 

(బ్రహ్మయ్య గారు జమోంచారీ నేతులకు అండగావుండి అధికళృషి చేళాకుం 
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ఆచాక్య రంగాగాగిచే ఆరం'థ మైన జమిందారీ కైతు 

వుద్యమం జమోండాకోలను వతిఘటించుకేగాక జమోం౦చారీ 

విధాన రద్దుశే కారణణభూత మైనందుకు ఆనందించతగినది. 

1957 తో (పశకాశం కమిటీ జమిందారీ పుట్టు పూరోో 

తరాలు పూ రిగా ఏచా3ెగచి, వారు కేవలం శిసు వసూలు 
అతో ఎవి వానో 

ఊాేీగాసి భూమిలో వారి కెట్టిహక్కు- లేడని, 1802 నాటి 

శిస్తుకీటుకంకు అధికం నసూలు చేయరాదని |పకటికూ 18 

పర్యాల నురొక భాఠకకం (పకటించి | పసుఃి గాంచింది. 

అనంతరం కాంగ్రాసు మంత్రులు పదవీత్నాగం చేయ 

టఎవల్ల, ఆ రివోస్తలవల్ల (పయోజనం కలుగలేదు. మళ్ళి 
కాం గెసునారు. మంతిపదవులు 1946 లో పాందుటవల్ల 

తివినూషమం తి కళా వెంకటావుగారు జమో౦దారీ రదువిలు ఎన స గ ( ge 
(వ వేశ పెట్టాడు. 

ఈ జమిందారీ పిశాచాన్ని సాగనంవిన రివిన్య్యూ 

యెరితి కళా వెంక్టటావుగారి నామం కలకాలం స్మరణే య౦గా 

వుంటురిడి. 

కా, ఆ స్సెంబి అభ్యర్థిత్వం 

Do the daty which lies nearest to thee” 

— Larlyle. 

1987 ఫి బవరి నెలలో శాసన సభా యొన్నికలకు 

అభ లను కాం గసు అన్నిచోట్లా నియమించింది. 

ఎస్పెంగ్లీకి ప్రజామ్మిత పశుం తరఫున చల్లపల్లి రాజూ 
పాధాకణ నా రక వరా నక వారన నానక్ చుండు వెంకయ్య 
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గార్లు నిల్వారు. వేముల కూర్మ య్యగారు కాం గను తేక 

ఫువ, అస్మత్ బుచ్చిదాసుగారు (పశావక్ం తరఫవ హరి 

జనన నాక నిలిచాను. ఇక జనరల్ సీటు క భ్యర్థి కావలసి 

వున్నది. రాజాగారికి వ్యకికేకంగ నిలబడుటకు యెన్యరికి 

తాహరులేకుండా వున్నది. చల్ల వల్లి రాజాగారిణో పోటీకి 

దేశోద్ధారక నాగేశ్వరావు రంతటినాకు జంకిన సందర్భంలో, 

ఆంధ్రరాష్ట్ర కాం| గెసు నంఘాధ్య శఖలగు (వకాశం కార్య, 

దర్శి సాంబమూ ర్రిగార్లు, గుంటూరు పశ్చిమగో దావరిజిల్లాల 

లోని కాం7సు _్రత్యప్పలకు రాజాగారి ఆరిక నహోయం 

వగైరా లభించకుండా వుండుటకు, ఆ జిల్లాలలోని కాంగెసు 

అభస్టల జయం సుకఠమగుటకు, అపజయము లెక్క_గొనక 

రాజాగారిని _(బహ్న్మయ్యగారు పోటీచేయుట తప్పు గత్యంతరం 

"లేదని స్మిర్తయించారు,. 

అప్పట్లో పటల తు గారా అన్య స్త నతగా వ్రు:.డి (గ౧మం 

లోనే వ్రుందుటచేల్చ డాక్టరు పట్టాభి, ఎన్నేసి సు, _్రవ్మణ్యం, 

"కామి నేసి వెంపబస్పయ్య గార్లు “వన్ని సంగతి సందర్భములు 

వివరించారు. ఆయన కభిలావ వేక పోయినా కాం, సు అబ్హకు 

లోబడి సుశివితుడగు యైన ననివలె అః ననా థీ 

భీ ఈ సందర్భంలో కృష్ణాషణిక ఇట్లా (వ్రాసింది. “బహ్మయ్య 
స్వరేం్యకుడుకాదు. ఒక చైనికుడు. తె; శరీరమును తేన వునస్పును, తో 

హృదయమును, కేన సరస స్వమును కా ఆ 

"కాం గను ఆజ్ఞాపించిన, (హ్మణు 

చూడలేము. ధనసహోయ ముేే 

లేదు. ఆ వాధ్యత ఆ “శాం గనుజెం lie 

నిమి క్రేమా[తేము. > [20-2.- 
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ఇక యన్నిక _పచారం ఆరంభమైంది. చల్లపల్లి గాజా 

గారిక్సి వం వెమాగధ బృందం ధవ రథ గజ తురగాలు యేం 

తక్కువ! యాళ్లే కార్తతో ఒక పాపకాండ శేనుణో 
గూడవల్లి రాల బహ్మంగా రి సారథ్యాన సాగిండి, యొస్నెకల 

కోలావాలం. అన్న స తాల కంచు లేదు. (పచారకులకు తెక్కుువ 

లేదు. (పయూా అ ఖమ్మ అడగని ఎ +సిది పాపం. సంచులు 

కార్చారు చల్ల పల్లి పారు. జనం అంతా హోరి క్రిపోయింది. 

ఇక మన కాం గెసు తరఫున పశ పాతేకారులు పరుగు 

"లె త్రసాగాయి. మనకుమాత్రం మంది మాక్చలం తక్కువా! 

(వచారకులు నడుములు కట్టారు. ఉరూ రా కాం గెసు 

శంఖా రావం పసూరుమోగింది. డాక్టరు పట్టాఖికీతా రామయ్య, 

వాదనా బలకామకృవ్ణయ్య, ఉపన్యాన కిగకి 

చెరుకు నాడ్, ఆచాక్యరంగా మొదలగు నాయకలు ఊళ్ళ 

"వెంట ౯రిగి ఉపన్నాసాలచేత ఉగూత లూగించారు. విప్పవ 

కవి శ్యెపల్సి తన కంచుగా, రుకతో గేయాలు గానం జేస్తూ 
Sue: (పచాకం చేశాడు. కరప తాలలో జిల్లా అంతా 
నంచలన౦ కలిగింది. లీ వంగా పోటీజిగింది. ఎవరి చుటుకు వారు 

తామే గెలుస్తామనుకున్నారు (పచారర పూర్తయింవె. పీర్లు 

గుగ్తాన పడ్డాయి. 

రీ “అ నే లక్కి ౦చ న్) కార, కీ క్ట రాఫీ సంతా 

వాచ్చినయ్యంు ఒక 

చేడు, కైకలూరు, బందరు 

ల్యు_ంచేనరిక్రి (ఎవాయ్యగారి శే 

తాలూకా. ఈ: స్త సందె 
క్ర్రుళా 

ఒపశేవర 
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జయం. అవి పగులనగ్" కేసరికి అమితేంగా వున్నాయి, చల్చపల్సి 

నారికి. రాజాగారినోబ్లు 6౧,965. చుడు వెంకయ్య గారికి 

910. అనా 5218». కూరకు? 10,543. 

బుచ్చిడాసుగాగికి కి 400. 

తనలతోడి అభ్యస్థయెన కవూగ్మ యన గాంని గెలిపించి 
తానోడినాడు (బహ్మయ్యోగారు. తస ోడ్లి అభ్యర్థి న 
తానే చేయించుశొని గెల్భాడు రాజూగారు. ఈ యెన్నికల 

లోని రహస్యమిది. ఏ తాలూకాలలో (బహ్మయ్య "రి శే 

టీము ఎక్కు_వవచ్చుట వేగ నైతికంగా (బహ్మయ్యగారి డె జయం, 

కీరిపోయినా (ప్రతిప్ష నిలుఫుకున్నారు చల్ల పల్లి నారు, 
అపజయానికి కంగీకరించి నీతెనిలుప్రుకొని, కీ ర పతిష్షలు పొంది 

నాడు (్రహ్న్మాయ్యగారు. } 

ఆనాడు (చనా కారు అపజయం గాంచినఫుడు 

కృస్తాప్టల్క (వాసిన ఈ సంపాదకయం గమసింపతగినది అన్ని 

వమధథాల, 

చల్ల ప ల్సి పిజయ 2 

“ఫి బవరి 25 వ తేదీనాడు మాఖపూర్ణిమ. ఆపర్య గిన 
మున సము; చుడుప్ఫాంగినాడ.. అనాజే వోట్ల కెక్కి.ంపు జు 

‘+ ఈ యొన్నిక “లలో చల్ల పల్లి శాజాగాకికి చిందు Dl ఖర్చయి 

నవి, ౪"౦_గసు టం పదివేలు మాగ్రమే ఖిష్చు. ఇందులో అధికంగా 

యిచ్చింది విశ్వదా కే. ₹500-b.D లం పొంఠతకంటె అధికంగా యిన్య 

శ్రనందుకు ఆవేదన పొంబాడాదాక. ఈ (వవ్యసహాయమే గాక పత్రిక 

ద్వారాను. పలువిధములం గా (ప్రచారానికి అండగా నిల్బాడు, దేశోడ్ధా 

రకుడు 
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మగుటచే బందరు పట్టణము గూడ నుప్పొంగిపోయినది. ఆ 

ఉభ్గియ తీర్ధములు సేపించుటకై నచ్చిన మహ్మాపజచే నము 

(దము పట్టణముగా, పట్టణమ: నముదముగా నూజిపోయి 

ఉఛయఫఘోపలు ఒకదానినొకటి ఢీకొని ఆకనమున నూజు 

(మోగుచుండెను. ఆ యపూర్య వర్యస మ్మే 1ళనను మహోదయ 

మును అర్జి'దయమును మజవించుచుండెను. 

పల్లెలలో సంవత్సరము పొడవున చేసిన కృషి ఫలము 

లను నూర్చికొసి తమతమ గృవాములను నింపికొన్న ఆ (పజ 
మరల ఈ నెలదినములును చేసిన అపూర్వ కృషి. ఫలమును 

నూర్చిషొనుటకై పట్రణముపై వచ్చిపడెను. (ప్రాణ(పదము 

లగు ధాన్య రా సులను కన్నారగా౭చి ఆనందించిన ఆ కర్తక 

లోకము, ఎలెక్ష్యను [వతములో తామునేసిన వోట్లపూజా 

ఫలశ్చతిసి చెపులార ఏని ఆనందించ టకు తేహతహాప దుచుండెను. 

విశానములో నిండిన చూపులు ఆవేదనముతో గూడిన 
నడకలు - వుత్మంఠళముతో నిండన హృదయములు ఆ (పజను 
నిలిచిన చోట సిలువనియక, సంభ వివశిముగాపంచి రస్తాలను, 

కసం వీధి యరుగులనుు ఆఫీసులను, నతేము లను 

నింపి పేసెను. క లెక్టకాఫీసు _తోవసొడువుననూ (ప్రజలే, ..తణ 
తణము, మోటార్లు అచటి వార్తలను వాయు -వీగము తో 

కొని తెచ్చి (ప్రజలపై పె "విసరిపోవుచుండెను. ఆ పజల (పాణము 

లస్నియు క లెక్ష క రాఫీసులో నే యున్నవి. ఆ వోట్ల పెళైలలో 

నిషేపవించిన (పాణములు చేలకొొలదిగా గంట గంటకు వెలువ 

లికి వచ్చి, (ప్రజల 'జేవాములత్ో చేరుళొనుచున్నట్లుండెను. 
ఆక లెక్టృరాఫీసు నూతికాగార మై పోయినది. అచటినుండి తమ 
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ము క్రి పసవవా ర్హ యెఫుకువచ్చునా, యెప్రడువచ్చునా యని 

(వజలందకు తమ _సాణములన్నియు తేమ చెవులలో చేప్పు 
కొని, వుతోదయ ను నాగ్తను [పపీమే.ంచు శ్రౌత తండుల 

వలె నై పోయిరి. 

ఆనాడు చెన్న రాష్ట్ర) రుంతేటను, (పకి వటణముము, 

యుం౦చూబు-చు యిట్టే వు త్సాహాము? కనే నిండి యుండును. 

కాని తక్కిన వర క ఈ నొకయతు. తూర్పు కృపా 

మండల మొకయెగుగా. నెంచవ-సినది. న. యం 

దలి (పతి నుండలమును పోరాడినది. జగూంచాసులతో నైన 

మాట నిజమైన నూ, యిచట చల్ల పల్లీ రాదాగారినో (పజలకు 

పవర ల్లి న నోకాటము శూత నుట్రిది కాదు. (పథాన 

మంకీయె చెన్న రాష్ట్రములో లి తన పాదా_కాంగ మొనర్ఫు 

కోవలయునిన్న చీ రోనలో చాణక్య తం తములను పన్ని 

పొల న్య డారుణక ర్మముల కొడిగటె జగద్భయంక డై పడెన 

బొబ్బిలి నేతను కీక్షించుట ఓడించుటకాదు. దీనజనావన వర 

తంత్రగయు, అసాధారణ పఏతరణ ఏశుయు, తనకు సంపాదించి 

పెట్టిన నతీ,_ ర్తి మురిగునడున (బన్మార్డి అశీర్వచనబలము 

తోడ చై వెన్నంటియే తేక, అపారమగు అంగబలమును, అగబల 

మును తోడు చేసుకొని, మూడు దినవతికలు, మూకుభామ 

లలో అనుదినమును, తనకు వందినూగథ కీ నములు సలుపు 
చుండ చెన్ని రాజధానిమై బొబ్బిలి మంటకికి ప్రతిన్పరియై యె త్తి 
నడచిన వీరికా ఫు రాధీశ్యరుని, సపుతేకముగా పరాజితు 

నొనర్బుటగూడా లెక్కలోనిదిగాదు. బస్టిసుపార్టీ పెఫలతకు 

నురాలకంద మైన వెంకటగిరినికూడా ముట్టడించి యాచభూస 
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కుమారక్య యము నోర్యవచ్చును. యింతకాలము. కౌన్నిలు 
అధ్యకుడుగా నుండి, సౌమ్యుడు, నహవృూదయుడు, సౌజన్యనిధి, 

అభిజన సంపన్నుడు నైన రామచర్టకా రెడ్డిని జయించుటకూ డా 

గణింపదగినదికాదు, యికే అఆసులోని కండెవలే ఆటునిటు తెరు 

గుచు, అస్థానా వెశము, అకాండ తాండవము _పదర్శించు భగ్నా 

శువు, పరశురామ ప్యాలోను జయించుటనుగూర్చి వేరుగా 
చెప్పనక్క_రలేదు. ఈ జప్టిసు మహోరధు బాక్ రొక్క శీ 

ఓడుచున్నచా ర్తలు ఫుంఖానువుంఖములుగా (శ్రవణ చేయము లై 

అనుకుణము వచ్చు చేరుచున్న వే కాని, చల్చవల్లి వా ర్త 

'చెవులబడువరకు ఆ విజయవాలు మా మండలము, మనస్సు 

కెక్క_నేలేదు. నిశ్సయమని ముందే ముడివేసుకొని కూర్చుం 

టిమి కాన, కా లేశ్యరరావు విజయనార్త మూ చెవుల దూరనే 
లేదు. నారాయణసా(మి నాయసి విజయవా ర్త గాని, రాను 

క్ టయ్య అపజయవా క్ల గాని మమ్శంతే కలవర పెట్టలేదు. 

మా యటబహ్మయ్య గెల చెనన్న మ౦గళవా ర్తయే మా మండేల 

మున కమృతే సేచనమై (వసాజభూపతి పరాజయమును 

సాధించి, తూగ్చుకృస్తా పావనమగునని వుష్టళ్ళూరితిబు. కాని 

ఆశాభంగులనెలీమి. మేమేకాదు అనేషజనము. ముఖ్యముగా 

నారీలోకము. 
ఈ యోడిన బస్టిసు కథికులందరిక ౦కు చల్ల పన్తి జమోం 

దారుని అతిశయమేమియని (వశ్నింపవచ్చును. సిజి వేం, చల్ల 

స జమోండారు ఏీఠికా పుకీశునికంకు పరోపకార పారీణుడు 

కాడు. వీరలొచ్చిలి (వభునికరకు రాజనీతి చతుకుడు కాడు. 

'వెంకటగిరికంయును భీళఛత్చుడు కాడు. అయినను వారెల్లరు 
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కాం 7సు రుంఘకూనూనుతము ముందు దూది పింజలవలె 

యెగీకివోవుచుండ ఈ యొక్క. చల్త పల్రీకి విజయము సిద్ధించు 

టలో విశేమముగలను. ఈ దృశ్యమును గాంచియీ జిల్లా 

యంతయు ని వ్యెరవోవుచున్నది 

ఇ్రందుగల ప శేష మేమందురా? వినుడు. ఆ రాజు లందరు 

వెలమ, పభువులు. వారి వెనుక న్యసంఘమనునది లేదు. రైతులు 

యితర కులములవామ. కై తుశ్నోమము విస! ంప జేయునంతట్ 

కులాఖిమానము వారె నంధులనుగా జేయ లేదు. బొబ్బిలి మంత్రిని 

పరాజితునిగా జేసిన దెవరు? గెరి _ (బావ్నాణుడు, కారిక 

నాయకుడు. పీఠికావురాధీశుని పీటీనున్ను చేసిన జెవరు? వళ్ళం 

రాజా, సోలగ రైతువిడ, వెంకటగిరి కుమారరాజును టాకి, 

పట్టినదెవరు? నారాయణరెడ్డి యువకుడు. యిక్కడ చల్లవల్లిని 

పగలుకొ ట్రించుటకు నిలువచడిన దెవరు? (బ్రహ్మయ్య 'డాదరి 

క్రమ్శనంసారి, స్యనంఘుయుడు. కాని చల్లపల్లి ఏసి చేత చిక్క 
చేను. (టఎహ్మాయ్య ఓటమి పొందినాడు, "ఎంతటి గణ పాఠము! 

దశెడికణు కాం సు విజయఫఘోపషతో బిక్క_టిల్లు చుడ 

తోటి జిల్లాలన్ని యూ, కాంరాసుకీ వట్టము గట్టి యూ? 

చుండ చల్లపల్తి కాం నునే దెబ్బగ్"బ్లుటబు కార: మేమి, 

యిక్క_డ కాయను పచారము తేగినంతగా జఠగలీద చెద? 

జకుగ కేమి! అత్యాశ్చర్యముగా జికిగినది. దివ, బందరు, గుడి 

వాడ కైకలూరు తాలూకాలు గడచిన ఆకువారములును 

కాం౫సు (వచాకముతో హో త్తిపోయినపి. ఎన్నిసభలు, 
యిన్ని వుపన్యానములు, యెన్ని కఠవత్రములు, యెన్ని 

వాలంటీుదళములు (గ్రామ్మగాముమును గదలించి వైచినవి. 
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యెప్పుడును కాం్రాసు సంజేశము చారని పల్రైలలో కూడా 
[పబోధము జరిగినది. ఒక్క-కలమేమి నకల సంఘములు 

కాసు అవేశనున బిక్క కొన్నపి. ఆ యెన్ని కరోజు న (పతి 

సోలింగు సైషను నందును, (పత్యకు మైన దృశ్యము లేచాఎను. 

శాంగ్రాసు. (వభావమెట్టదియో చెప్పికయ చెప్పినవి. యే 

నైఫున విన్నను రతుగీతయులే (వతిథ్యవించినవి. స్రీలు 

సయితము బి్తలను చంకన త్రి లెకొని, పసుపు పెళ్షైను బూజిం 

సపటకు చీర౦టాలవలె వచ్చిరి. ఒక్ష (గౌముమున ఒక్ష 

కన్ను వడలి కువూరెను వెంటబ్బ్బాఖొని, వోలింగు 

స్రేషనుకు వచ్చుచుండెను. ఆ (వక్క నుండి మరి ముగ్గు 

నలుగురు స్రీలు కూడా వచ్చి వీరిని గలిసికొనిరె. యింతలో 
ఏరవ్యరమ్మా యని అఆ నాలుగేండ్ల వీల్ల (పక్నించెను. వాళ్ళు 

మనవాళేనే అని తల్లి జవాబు చె పెను. కాని ఆపిల ) న్నావ్రత్యు 

తరము సంతృ ప్తి. పరచలేదు. అమ్మా వాళు, కాంగెసు 

నాళ్ళేనా? వాళ్ళు మనవలె పచ్చపెళ్లైలోనే వేస్తారా? అని 

తెరిగి పశ్నించెను. ఆ చిన్న చాలిక లో ఆ అవేదన కలిగించిన 

దెవరు? అ వలుకులు ఏనినప్పుడు యెవని హృదయము జలద 

కించకుండును? నారీలోకమంతయు కాంగసు భావభరిత 

మైసదనుట నిశ్చయము. పురుషులను, కులత్రత్యములు సప 

యోజనములు కర్తన్న మూథులనుగ చేయుచుండినను నారీ 

మణుల కోనులహృయముల దేశభక్తి సంభరితిము తై పసుఫ్రు 

పక్షైలనే ఆశయించెను. యిక కావుజనులలో కలిగిన (వబో 

ధము వర్తింప నలపికాను. ఒకమారు చనశ్నావురము పోయి 

చూడుడు. యిటు కోగిగండికి వెడలి తిలకింపుడు. స్ర్రీవునుషు 
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లలో కాయను అవబోధము ఎంతేకలెగినదియు బోధపడును, 

అయినను కా౫_గసున కిట్టి అపజయము కలుగుటకు కారణ 

మేమి? దీనికి న హాజానము చెప్పనలసినది కాంగెసువారు 

కాదు. రాజూగారును వారి యాశితులును కొంత యాత 

పీత చేసుకొనిన నమాథానము చారిశే గోచరించును. ఒక 

కారణము సాంఘకము, కెందనకారణముూ కర కను సాంఘీక 

నేమి యనె3గా? చల్ల పల్లి వారు కవు వ. కవు సంఘమే 

యూ తాలూకాలో చాలాబలవంత మైనది. చల్లపల్లి పడిపో 

యిన కమ్మనం రఘములేకే హోనికలుగునను దుష్త[వఇారమును 

సాగించిరి. కమ్మ రె తుబిక్తడగు (బహ్మాయ్య విజయము కమ 

నంఘమున కపకారమై చల్లవల్లీ జమోండారుని ఓటమి న్యనం 

ఘీయులకు గౌరవభంగమని తలంచునంతటి యపవేకు లెవ 
రుంకుకు? అయినను కొందరట్లి యవి వేకముభోచే పడినమాట 

వా స్తవము. కొని సిజముగ వారినంఖ్య బహు క్యల్పము అయి 

నను రాజాగారి గెలుపు యెట్లు కలిగినది? చా స్తవముసకు 

గలుపెక్క_డ? కాం్రానుఅభ్యస్థ లైన (బహ్మయ్య, కూర్భయ్య 

ఓట్లను కలివిజాచినయెకల జస్టిస్ అభ్యష్టల నో క్రైమ[౬న కావు. 

అధికసంఖ్యాక లైన కమం సేయు లైనను రావాగాగస్ ప"; 

యము చేకూర్చి పెట్టగలిగి రా? లేదు కమ్మవారందరును నట్టి 

కులతత్వ పీక్లినులనుకొొనుట నట్టి పొరబాటు. రాజ్యా శయ 

మచే స్వార్ధమును నింపుకొనజూచు పర ద్రవ్యోపజీవులు, 
అన్ని కులములలోను వుందురు. కమ్మవారిలోను కొందరు 

వుండిన వుందుకుగాక, వారిణోజ్చాటు కొంత కలదుగాని 

పాచ్చుమందియే కులపిశాచగస్తు లె, స్యపయో జనసరులై 
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యుండినయెకల రాజాగారు, వారె యా శితులుగూడా వాడ, 

వాడ గివారు, శివారుడిరిగి, చాకళ్ళ, మంగళ్ళ, గాళ్ళ, ప్లై 

కారుల. పంచముల నోట్ల నెళో ఆకరి చవలసిన అస్రసర 

చుమి కలిగింది? అట్టి గోట్లనంఖ్య నాగి యేజంట్ర జమా ఖక్చు 

లను బట్టి య. కష్టముగాదు. అంటేక"?దు. తమ 
య్వోటు 'కైతులందుళే త గణురు నోటు “నేయింమకోొనగలిగిన 

తమతో కి అ ధ్యర్థయెన చుండు వెంకయ్యగా రిని యెందుకు 
గలిపించ లేక పోయిరి. పము జాతుల నోట్ల ఎెకన్ని ౦చుటచేతనే 

గాక, తోడి అన కబళించినగా ని తవాకు కు విదయము సమ 

కూర్చుకొనుటయ మో బలోధపడినదా ? 

యూ విజయో తృాహముతో "తాజాగా 6కి ఆత్మపర్త 

చేసుగొనగల చి త్రస్యా గ్యముండదని మంకు జలీయును. కాని 

ఈమెకము ఒకటి, కండు రోజులలో వదలగలదు. తమకు 

"హెచ్చు నోబ్లు వచ్చినంతేమాాతెమున వైతులందరు త మవత 

మున నుండిరను _భమ ఏడుట కెతకాలమో పట్టదు. రైతు 
లలో కలిగిన అవబోథ మపూర్యము. యిది సార్వజనీన సంచ 

లనము. ఆశేను హీిమాచలపరఠ్యంతము చేశమును మూల 

మట్టుకు గదలించి వైచు మవోజు'గరణమిది. తోడి బమోం 

చారు లందరు 'నదీఛాం సాగరో గరిక?” అగుచుండ చల్పపల్లి 

యుస్సేటుపూ_ తము భద్రముగాను:డగలదని యెట్లూహించ 
గలను యూ యెన్నిక లను మించిన (పంచండాందోళనము 

ర్యరలో రానున్నది, ఫ్యూడల్ పం యం౭తేయు నాము 

రూపములు లేకుండా తుడిచిప్పై కొని పోవు రోజులు సమో 

సించు నున్న వని యా యెన్ని కలు కొొంతనతకు నూచించుట 
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లేదా? అప్పుడీ కులాభిచానములు జమోంగడాకులను రఠకీరిప 

వాలవు. యిప్పుడే పంచముల, సాలీల గౌడుల, పల 

కారీల నోట్లనే యం రాదాగారు నెగ్గగల్లిరో నారీ 

జమో౦చారీ పద్దతి బదవిరోధులై కొత్త అస్థిక వ్యవస్థ నకు గారణ 

భూతు లయ్యెనవరనుట ని నీన్సయ ము. నాకుకుధారులు. అన్నా 

తుకులు, నిరాధాులు, నేకు వారు పావలాడబ్బు లకు కక్కు ర్తి 

పడనచ్చును. కాని శీఫ్రు జమోాభూములలో అనలు పాలుే 

వోరాడెదరని తెలుసుశౌనుకు. గోవు కాగ్యగెసువారి యొత్తి 
డిచే శేకభూముల శిస్తులు తగ్గినప్పుడు మోకిప్పుడు నోట్టెచ్చిన 
యసస్తేటు రైతులు వ్. నిచ్చుళొనుచుుడుట ఫొప్పు 

ఫొ నెవరా? యశ్చేటులోని' పోరంబోకులను, బంజకులను వీళ్ళను 
గామసుల పరు 'డేయవలసినదిగ అసె ఇబ్రీ లో బిల్లు (వ వేశ 

పట్టబడినప్పూకు మోవైతేలప్పుకు మీా పతివాదనలను నహా౦ 

చెదరా? అప్పుడెనను మోరు వారి పతినిధులు కాజాలకని 

శెలిసికొనకుందు రా? మయా సైటులోని సంవన్న గృహిణులు 

అసూర్యంపస్వలు పోలింగుచ్చేమను లకు సిళృయముగబోయి, 

మో _పత్యర్తియెన నైతుబిక్షకే వోటుచేయుటగో రానున్న 

మహో సాంఘిక పరిప ర్హనము, మోకు బోధపడకుండా యెట్లుం 

డగలను. వైసంవత్సరము తెగి రాకపూర(ంమే వర గ 

రైతులలో లీనమైపోవుటో లేక సంస్థాన భష్టు లగుటో లేల 
గలదు, మోాకి పుడు చేకూరిన పజయ్ము మోకు నిజముగా 

సుభావవాముగాక, మో మెడకు గుదిబండయె తీరనిదుఃఖను 

వాటిల్లి తీరును. యి=తేకును మోకిపి మంచిరోజులుకావు. 

అందుకనియే పిపత్క_రమైన నిజయ మొకటి మీకిప్పుడు చావు 
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రించినది. మారు అస్పెంబీకి వోయినప్పుడుగాని, దీని విపర్య 

యము మోకు నరిగా హృద్దతము కానేరదు. ఆ రాజసనభలో 

మో కులగురువగు బొబ్బిలికానరాడు. జస్టిసుపార్టీ యిక్ తేల 

లేని మొండెముకటి యదురగును. మోకు _పక్క్ జిల్లాలలో 

సిలబెట్టిన అధ్య స్టలుకూడా ఓడినపిన్నాట జస్టిసు యిక శిర్రమే 

కాదు పకును-లుకూూడా లేని మొండేము, దుఃఖకరమెన దృశ 

ముకాదా అది, ఆ రాజస భకుపోయి మోరక చేయగలిగిన 

చేమి! మో యశ్చేటునైతు నోడించితినను సుత్మ ప్రి దక్క 

మోకుకలుగు భాగ్యము కించి తయినను వుండదు. యెప్పుడు 

బొప్పీలీ పడిపోయినాడో అప్పుడు మో క్మాశయము పోయి 

నది మో* మితృలెప్పుడు గెలువలేకపోయిరో మోకు రెక్కలు 

లేని పశ్ను-లెతిరి. యెన్నికలలో రైతుగీతములు మో చెవిని 
బడకుండా మి? చెవ్ర్చలు మూసుకొని యుండవచ్చును. కాసి 

"ఫు రాజసభ్గలో మం క్రిపీఠరమునుండియే రైతు గీతములు 

(పక్ధ్యనించినయెకల మా హృడయము లెట్లు తల్ల డిల్లునో 

యెవరు చెప్పగలరు, అప్పుడు మో యెజంట్లు మో క శీతులు 

మొ బెదురు తీర్పజాలరు. ఆ శాజనభలకువోయి ఆ గాంధీ 

టోపీలనుచూచి బెవరిపోవ్రటకంయచె చల్ల పల్లి కోటలో నెమ్మ 
దిగా కాలము గడువుటయి సుఖమని త్వరలోచే తెలుసుకొన 

గలుగుదురు గాక , 

కహ్లాప త్రిక 27.2.1037 

a. ఆ) అనా 
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మ అదిగో ముంగల పెద్దమద్ది యటపో నా చెంత (_వవ-ల్లైయు 

న్నది, యాదండంగళిందజాతటమునం దా పింఛభూ జూళితో 
గదుపుల్ మేఫుచు గోపబాలకుడు సిక్కంబొప్పగాంబెల్పున 

రృేనప రటామ్యుసఖానుభాస్పకనుగా భావంబు కాజ్ ల్లైదుక్ 

కె ప క రా మృ తే ముఖ 

(బవ్మాయ్యగాకు, కాంగెసు రంగంలో ఇంతవరకు 

జిల్లా. పముఖులుగా నే ఉండిరి. 20-6-1957 లేదిని నంద్యాలలో 

జరిగిన అరధ రాష్ట్రీయ మహాసభకు అధ్యతుత నహీంచుటతో 
ఆయన రాప్ట్రీయ (ప్రముఖుడయ్యాడు. అయన ఆసభలో 
ఇచ్చిన వువన్యానం సర్యతోముఖంగా వున్నది. సంగవాం 

గాను, సమ గంగాను ఆయన అవసరమైన నహఆతరాల సన్నిం 

టెని చర్చించాడు. అం ధ్ర రాష్ట్రీయ మహాస భా చరితలో చేలు 

గున మొట్ట మొదటగా అధ్యక్ 'పన్యాన మిచ్చింది ఆయనే. 
రైతులలో _పధమంగా ఈ గౌెరవసానం ఆయనకే లభించింది. 
అఆహ్వానసంఘా ధ్యములగు నాయని శంకర రెడ్డగారుకూడా తే. 

ఆయన అధ్యమిపన్యాసాన్ని ఇక్కడ నేను తగి వాయ 
తీలచనుం కాని ఆయనకు కలిగిన గెకవాన్ని ఆయన యెట్లా 

రలచాడో, ఆయన తు హృదయం విడితం కాగలంమలకు, 

ఆభాగం మామే ఉనవహరినాను, 

“ఇంతవరకు ఈస్గల కధ్యశత వహీంచనది ఆంధ 

నాయక (కేణిలోనివారు పట్టభదులును, ధనికులును, పట్టణ 
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వాసులును అయియున్నాకు. ఈ సందర్భము, సాంపడాయ 

మునకు పూర్తిగ భిన్నముగ, అత లేని ఒక పల్లా 

టూరి సామాన్య 'రెతునగు, నన్నీ బాధ్యతలో కూడిన 
పెన్షరికమునను పఏసియోాగించి*. ఈ మార్చును కార్మగసు 

క్రమానుగతముగ పొందుషపూా వచ్చిన  పకెవ ర్తనలనే 

సూ వించుచున్నది. పూర్వము కాం్టగసు పెద్దల దృ పట్టణ 

ముల దాటి, పషలెగాముముల పై (పకరించ లేమ. కాం గెసును 

సడుప్రుమాడినది పూర్రిగా ఆంగ్ల పి ద్యాధికు లే, జానపనములు 

కాకు. 10.0 నంవచ్చేరమున, కాంగెసు సాయకత్వము 

మహాత్ముడు వహించిన చాది కాం గెసుదృష్ట్ ప ల్లైగామ 

ముల 'బడివది. కాం గెసుయొ '్క- మూలశ క్రి పల్లెగాము 

వాసులయంచే కలదని కనుగొనబడినడి. ఛారగీయులళో 

నూటికి 90 మంది (గామవాసులు. చెశముణోని (పధాన 

పరి శమయగు వ్యపసాయము నకు [గౌమములే మూలము, 

వ్యవసాయము నకు వుపపాశేనుగా  భావించబడు, ఖద్దరు 

వుక్ప త్తి _గామవాసుల పెత్తనముననే సాగించబడుచున్నది. 

(గామి, ఫిరా, తాలూకా, జిల్లా, సంఘము లేర్చడినపిమ్మ 
టనే, కార్లగెసు (పడాశ క్తియందు |పతిప్టీ తమై సర్యవముఖ 
"మైన అభిష్టడ్ది పొాందగల్లుచున్నది. నేకు న్య రాజ్య 

మర్శతము మారుమూలలకు నహితము  పాకివది. అన్నెము 

వున్నెము నెనుగని పల్లైగామవాసులు నిక్రీతులగు సెనికుల 

వలి, స్య రాజ్యస౫గామమున పాల్తొెని (పజాశ క్తిని (పదర్శింప 

గలిగి. కావున వచ్జెగా)మవాసుల తరఫున వేనినభ కథ్యతుత 

వహించుట అపూర్య మైనను, అసమ "జనముగాదు, తుల 

Pel 
గ్ 
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వాక్కు_నీవిధముగ గుర్తించిన జిల్లా కాంగాసు సభ్యు లకును 

ఆహ్యాాన నంఘమువారికిి జానపవులవతుమున కృతజ్ఞతా 

పూర్వక వందనములు. 

పల్లెటూరి వారియందును, నా “లకు అనేక ఏథముల 

యిరిదు కర్త లగు మేటిశూకులుండ, నాకీ (ప్రధమ అవకాశము 
అభించుట ”-జీశమిలోని కాం గసువాదులలో నాయెకగల 

(చేమయే కారణమనుట నిశ్చయము. ఏ-ధేయుడనగు సైనికుడ 
నగుట, మో “జ్ఞను శిరి నడాల్సి యో నళభకు అధ్య తత 

Lh నన్నూ నిమి తమా తునిగనుంచి, యీూనభ్ళ 

జయ్యవదముగ జోఫుకొను నాధ్యత మాయందే కలవని 
జాపక ముంచుకొనగో అదను.” 

ఈ సభను (శ్రీమాన్ చకవర్తుల శాజగోపాలా 

చార్యులుగారు ప్రారంభించుట మరొక వేషం. 

న అధ్యవ్ పన్యానాన్ని మన తెలుగు 

ప తికలన్నీ ' (వశంసించు కు గాక, మ తాసు మెయిలుకూడా 

మహాత్తఠరంగా వున్నదని అంటూ యిట్లా పేర్కొన్నది. 

“అధ్యక్షుడు "తాను a కక త్తు కానని, విద్యాధికుడను 

అనలే కానని, తాను కేనలం "వలైటూరకి శెతునని చెప్పు 

కున్నాడు. కాని _సారంభకుడుగా వున్న రాజాజీ, ఉపన్యాసం 

కంటు ఆయన ఉపన్యాసం అన్ని పఏపమయాలు చర్చించుటవల్ల, 

నమ్మగంగాను, నముచితంగాను ఉన్న ది. 

జక నభాకార్యక మనిర్వహణంలో ఆయన చూవిన 

చతురత, సమయన్ఫూ క్తి ఛాంతేము, యువకుల బుజ్జగించుట 

లోను, నాయకుల మందలించుటలోను, ఆయన చూపిన 
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అసమాన్నపజ్ఞను రాయలనీవు పశికలన్నీ (వస్తుతించినవి. 

ఆంగ్లవిజ్యాలోప పము ఆయన అధ్య కీ వికి వన్నె తెచ్చెనన్నవి, 

"జేళక"లపాతములనునరించి, అప్పటి అవేగము, ఆకోళ 

ముల ననుసకించి ఆంధ రాష్ట్రమహోన భా ధ్యతత కాయన 
తగియుండెనని _(పకటించినవి. 

ఈ నధథధానమయానే (శ్రీయుత కాశీనాధుని నాగేశ్యర 

రావుగారు ఢిల్లీ శాసనసభకు రాజీనామా "పెట్టిన ఖాళిస్థానానికి 

అం ధరాన్ష) 'శాంగ్రాసువారి నియామకంలో తగాదా లేర్పడవి. 

కొమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణ మూ ర్రిగారిని అంధశాష్ట్ర) 

కార్థగెసు శిఫార్చు చేసింది. కాని తికములరావుగారిని నియ 

మినూ పటేల్ గారు ెలి గాం వంపారు. రాష్ట్ర) కార్యదర్శియగు 

సాంబ మూ రిగారు దానిలో యేదో త్రోొళక్క_ంచే శారని, సత్య 

నారాయణ మూ ర్లిగారి తఠఫ్రువారి విశ్వానఎ. ఆనాడు కతు 

సంఘాలకు యువజననంఘాలకు, సోవలిస్టులకు ఆచార్య రంగా 

నాయకుడు. వాఠంతా నత నారాయణ మూ ర్తిగారికి కలిగిన 

అన్యాయానికై, ఆకోశం అధికంగా చూపుతున్న సమయం. 

అట్టి వాతావరణంలో ఈ నభ యే నిమిపాన, రసాభాస 

మగునోో భంగమగునో అని ఆందోళన పొందుతున్న సనమ 

యంలో, యెంతో (పతిభ, శాంతము, అనుభవము, దతుత 
వుండవ లెనుగదా అధ్యమునకు. అట్టివన్నీ ఆయనలో వున్న 
వని ఆ సభాసర్యవాణములో ధువపడెను. 

ఆ సమయంలో సాంబమూ ర్ర్తిగారిపైగలకోవం నిండు 

నభలో వెలడె నది. సాంబనరూ రిగారు ఉపన్యసించుచుండగా 
MA టీ 





న్స్ sc) 
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ఆయనను “అసత్య వాది” అసి యెవరో తూలనాడికి, వెంటనే 

అన్ని మూలలను౦డీ ఆ నూటలను ఉపనంహరించుకోవళను? 

శేకలు బయలు దేనెను. ఆ మాట్లాడిన దెవరో గుర్తుపట్టలేదు. 

అందుచేత నభ వారి తరఫున, సభకు అధ్యక్షుడైన | బవ్మాయ్య 

గాలే, సాంబ మూరి, గారిని తపూవణకోరి కార్య కవుము, 

క్రమముగా జరుగు (ప్రశాంత పరిస్థితి యేర్పరచిగి. (బ్రహ్మయ్య 
గారి నమయస్ఫూ రికి నభ్యు లందరు నంతసించిరి. 

సాంబమూూర్తిగ ఎ మాట్లాడేటప్పుడు ఓక ఏివావ 
'మేర్చడింది. డానిపె అధ్యక్షుడు నిర్ణయం యిచ్చిన తర్వాతే 

మళ్ళీ సాంబమూ క్రిగారు సవాల్ చేయ నారంభించారు. 
అధ్యక్షుని నిర్హయం అయినతర్యాతే, దానికి భిన్నంగా మిరు 

మాట్లాడుట సభా మర్యాదగా దని (బహ్మయ్యగాకు అనేస8కి, 

ఆయన నిప్పామీకతకు, వివేకానికి సభ౦తా పహార్రామోదం 

చూపింది. 

ఇ్రటునంటి వడుదుడుకు సమయాన సభను సామర 

సంగా నడిపినందుకు (శ్రీయుత కొండా వెంకటప్పయ్యగారు 
కొండంతగా కొనియాడారు, వేమవరఫు రామదడాసుగారు, 

వేనోళ్ళ ఏనుతించారు. మిగతా నాయకులు, (పేకకులు 

(పతినిధులుకూడా కపశంసలను తమ వార్ష థ్యనుల మూలంగా 

వెల్లడించారు. 

i i ద mmm 

) సభలో సంగతులం సమోశ్షీన్తూ పచారు చేస్తున్న పట్టాభిగారు 
అచ్చట నున్నవారితో “ఆ సమయన్మ్ఫూర్ని చదువుకుంశే వస్తుందా? ఒక 
ల.యే.కువస్తుందా? అది ఫుట్టాళతోకీవనుందిపు స్లకాలవల్లరాదుంబహ్మయ్య 

“గారి గొప్ప గమనించాకూగి*”” అంటూ అభినందించాడు, 



10) మనవైరుపెద 

క॥ తలపరువు, నోరెచెవ్వును 

లలీకాయల పాశడుపరువ్పు, రంగేచెప్పున = 

కి లవాజ్తి జవచము నడక యు. 

కులమును వేషమును జెప్పు గువ్వల చెన్నా. 

రాష్ట్ర కార్యదర్శి 

“భూమినుండి సమస్త పదార్తములను ఉత్పత్తి చేయ 
గలవాడు తు. మంటినుండి ధాన్యమును సృజింపజాలినరైతు 

యేమి చేయడాలడు? మనబలమును శక్తిని మనము గుర్తించ 

నంతేవరకు మనము అనహాయులముగ నే ఉందుము” 
బా రాజేం దచాబు. 

భారత చేశమంతేటా కాం గెసు యెన్ని కలలో పోటీ 

చేసింది. ఏడు రాస్ట్రా/లలో విజయం గాంచింది. (పథమ 

"తాంబూలం మన మ చాసుచే. 219 స్థానాలలో 115 సాధా 

రణ నియోజకవక్తము లైనా, కాం7౫సు సంపాదించిన స్థానాలు 

159. ఈ విజయసారధి. అంశేనశే. 

అప్పట్లో అంకాప్ట్ర అధ్యవులు [వకాశంగారు 

రివిన్య్యూమం తిగ-ను, కార్యదర్శిగానున్న సాంబమరా రిగారు 

శఆాననస ధాధ్యతఖలుగాను యెన్ను కొనబడుటచెత పై I) పవవులు 

శొండు కాళీకాగా, యెన్నిక జరగవలసివచ్చింది. 
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అవకాశాలు అరిదరికివ నప. కాని వాటిని అనుకూలంగా 

చేసుకొ శే (జ్జ కొందరిశే వ్రంటుంద్. అట్టివారిలో ముస 

(బహృ్మయ్న గా రొకరు, అంధ రాష్ట్ర్రయసభ క థధంతుత వహీం 

చిన తేర్వాత ఆం ధరాషప్ట) కాగ్యవగ్శి పదవి జ్వారా అంథ 

చేశ సేవ చేయవలెననుఖొన్నా డాయన. ఆసంగతి ఆయన 

చెద్ద గురువు కృష్ణా రావుగారితో చెప్పేసరికి, “నివు కార్య 

దర్శిగా వుండడమేమిటి అధ్యక్షుడుగా వుండు. పట్టాభిగారిని 
కార్యదర్శిగా వుండమ టాను. (ాహ్నృణుడెప్పుడూ మం తిగా 

వుండడం అచారమొన్నారు. *అట్లాకాదు. అందుకు అసప్పడను 

కాను, కార్యదర్శిగా నే వుంటూ నన్నాడు శిష్యుడు. అట్లా 

గతే జిల్లా కార్మగసు సంఘానికి మారు (పెసిడెంటుగాను 

పట్టాభిగారు కార్యదర్శిగాను, యెంతరకు పనిచే శార” న్నారు 

కృష్ణైారావుగారు. “*పెసిడె-టు అంకే యేమిటో, శెకటరీ 

అంశు యీమిటో నరిగా తెలియని రోజులు గనుక అనాడు 

అంగీకరించాను. ఇప్పుడు నాసితి నాకు తెలుసుగనుక కా 

దర్చి కే నేను అర్హు డను” అన్నాడు (బహృయ్యగా 5, “అట్లా 

చై తే మోయిష్టం. అవశ్యం కాసియ్యండన్నా”డు పంతులు 

గారు. పట్టాభిగారు మ్మాతగ మిరు శెకటరీగా వుండడం 
మంచి జేగాసి, _పెసిడెంటునుమూ త్రం -వేశే మాచుకొొండన్నారు. 

ఇదివరకు అధ్యక్షులు తమకు అనుకూలమైన కార 

దర్శ్భులకొరకు వెతుక్కొ-నేవారు. ఈసారి కాఠ్యదర్శే తన కను 

కూల మైన అధ్యముని అన్వేమ.ంచవలసివచ్చింది. పట్టాభిగాకు 

తాను వుండననిచెప్పి సిమ్లా? వెళ్ళారు. కృష్ణారావుగారు సీతా 
రామయ్యగ రిని ఒప్పించగలర-నే విశ్వాసంలో (బ్రహ్మయ్య 
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గారు తాను కార్వదర్శిగాను, సీతారామయ్య గారు అధ్యక్షుడు 

గాను, ఏర్పాటు చేసుకొని ఎన్నిక (ప్రచారం (ప్రారంించాడు. 

(బవా యంగారు కాం ెసునో నేగాక రైతు కరిగంలో కూడా 

పనికేయుచుడుటచేత, ఢిల్లీ లోవున్న రంగాగారు _బహ్మాయ్య 

గారితో మాట్లాడి, ఆయనను లెక్టిస్టుల పతూన కార్యదర్శిగా 

గాసి, అధ్యక్వ డు గాగాని, నిలవవలసిందిగా కోరమని కాట్రగడ్డ 

వారికి వుత్తరం కాడు. చానిని ప్రభస్క_రించుకొొని వామ 

పక్నీయులందు బెజబాడలో కూడి, _(బవ్మాయ్య గారిని రావించి, 

రంగాగారి అభి పాయము తెలియజేశాకగు. అందుకాయన 

తాను రైటిస్టుగా పోటీచేయదలచుకున్నా నని చెప్పాడు. 

అందుచేత ఎన్ని కలలో ఛోటీజరిగింది. 19837 జూలైలో 

5 టిస్తుల తరఫున (వధానప్యాత (బహ్మయ్యగా ౫ వహించవలసి 

వచ్చింది. రైటిస్తుల వమన అధ్యశుపదవికి పట్టాభిగారు నిల 

నగా, వావముపతూోన మద్దూరి అన్నపూర్ణ య్యగారు సిలబడిె. 

కార్యదర్శి పదవికి _్రహ్మయ్యగారితో, అన్నా(వపగడ కామేశ్వర 

రావుగారు సోటీచేశారు. వామపఖీయులు ఓడిపోయారు. 

శెండవ సంనత్పఠం ది 16-1-1938 తేదిని బెజవాడలో 

ఎన్నికలు జరిగినపి. అప్పుడుకూడా వామపత౦ తరఫున పోటీ 

జరిగింది. రంగాగారు పట్లాభిగా౭తో పోటీ చేయగా కంగా 

గారికి 81 వోట్టున్నూూ పట్టాఖిగాకికి 1483 ఓట్టున్నూ వచ్చినవి. 

కార్యదర్శి పదవికి బవ్మాయ్యగా౭తో పోటీచేసిన పుచ్చలపల్లి 

సుందర న్య? ' రికి gl టువ్నాయ్యగారికి 161, ఓట్లు వచ్చి 
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నవి. ఆం భరావ్ష) రాజకీయ సభ్యులలో ఆ కాలములో ఆయన 

(పాముఖ్యానికీ, (మకు ఆద రాభిమానా లకు క సంఖ్య 

సినదర్శనం. 

డవ సంవత్సరం పోటీ లేకుండా నే వక గీవముగానే 

ఎన్నుకోబడ్తారు. 

వట్లాభిగాకు ఎన్నికల సమయాన (మొనట లేనినంగతి 

విశదమేకదా. సిమానుంది వచ్చినతర్వాత సీతా రామయ్య 

గారు కాస్త తటపటాయించి తర్వాతే స్వీకరించాను అధ్య 

సానం. వారు సానికే నాయకులు కారనే సంగతి పాఠకులకు 

శేలుసుకుగదా అఖలభారత నాయకు లైనంనున అధికంగా 

పనులుండేఏ. అందుచేత అధిక భారం కార్యదర్శి పైననే వుండేది. 

అందులో విశేషించి వట్టాఖిగారు స్వతం_తాలోచన సమర్థత 

గల తమ శిష్యునికి అవరోధం లేకుండా అన్ని అవకాశాలు 

కలిగించారు. అంమచేత కార్యదర్శి శివలం అధ్యక్షు 5కు అను 

చకసుడుగా నే వుండే సానంలోవుండక, యథా ర్లానిక గురువుతో 

గుద్దులాడుటకు జంక లేవు. పుట్రనిచేత తండి, శిష్యుని చేత 

గుకువుగ్టివి ద్య లో పరాజిశుడు అ గుట మహానందంగా భావించుట 

మన నం వకాయం. (వ£భావంతులను వట్టాఖిగావు అప్పు 

డప్పుడు ఆ అనందాన్ని కూడా పొంచేవాకు. 

వారి పరిపాలనాకాలం 21 సంవత్సరాలు నరసంగానే 

సాగిపోయింది. ఒక్క. చల్లపల్లు పార్టీలోమా త్రమే వేరైనారు. 

(హ్మయ్యగారి కార్యవ్శ్శి ఎన్నిక ఆం్యథ రాష్ట్ర] 

కాం సు కంగంలో మొట్టమొవటి సారిగా ఒక పల్లెటూరి 

రాజకీయ వే త్త (వముఖవదవికే రావడం అన్నమాట. నహాయ 
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కార్యదర్శులు తకఠకచు వలెటూరివారే, అవుతూ వచ్చారు. 

(టబవ్మాయ్యగారు ( పధమవఖా కార్యవ్నా అయినప్పుడు, 

పూర్వపు సహాయ కార్యదర్నులగు కొమ్మారెడ్డి సత్వనారా 

యణామూరర్తి, శరణు రామస్నామిచెదరిగాశ్ల వున్నారు. ఆం 

డవదఖా, నీలం సంజీవ రెడ్డి, చింతమనేని భావయ చౌదరిగారు, 

మూడవసారి: కళా వెంకి టావు. సంజీవ రెడిగార్లు. 

(టబవ్మాయ్యగారు కార్యదర్శి అయినత ర్వాత తన కాల 

మంశా దీనికి ఉవయోగించాకు. ఆంధ్రచేశమంతేటా నంచా 
రంచేసి కాంగను నం బేశం నలుమూూలలా వాంపింపచేశారు. 

(కమశితణను అధికంగా పాలించారు. తప్పులను ఆయన 

తమించలేడు. ముద్దాయిలను నివీంచుటలో ఆయన పీకు 

గాంచినందున ౮9915408 Judge అనే పేను వచ్చింది. “ఎక 
కలం” అనే ేళకకూడా పొందాడు. 

కాంగెసు వ్యవహారాలలో అకవమా లు జరుగకుండా 

చమూచుశుగాక జమా ఖర్పులలో కూడ అకమాలు జకుగ 

కుండా వుండగలందులకు సరిగా "లెఖ్క_లుంచుటకు నరుకు లర్లు 

పంఫుకుగాక, ఆడిటర్ల చే తనిఖకూడా చేయించేనాడు. 

స్తానిక సంస్థల ఎన్నికలలో నరియైన అభ్యస్థలనే నియ 

మించి, సకాలములో వపచారం చేసి, బయం గాంచేటట్లు 

చేసేవాడు. 

స్థానికనంస్ల లన్ని టిసి పరిశీలించి, కాసు నిదాంత 
దా 

ఠ్త్యా వ్యవహారం జరుగుచున్నదీ లేనిది (పక టిస్తూవుండేవాడు- 
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కార్యదక్నలే కాన్ఫరె ర్ఫులుకూూడా జరిపి కట్టుదిట్లాలు 

చేన్తూండేవారు. 

నకమంగా బులెటిన్ (పకటిస్తూండేవాడు. 

ఆఫీసు వ్యవహారం చాలా కట్టుదిట్లంగా జరువ్రటచేత నే 

ఆనాటి (పథాని రాజాజీ మో అఫీసు! 5 పాంప్రుగా వున్నం 

దుకు అభినంవస్తున్నా నన్నాడు. 

స్థానిక సంస్థలకు అధ్యములను సియమించుటలో, 

ఆయన (ప్రజాస్వామ్య సిద్రాంతాలను తూ చా తప్పకుండా 

అనుసరించే వాడు. 

మెజారిటి అభి పాయాన్ని మన్ని ౦చకుండా మూడు 

చోట్ల మాత్రమే ఆయన వ్యవహరించింది. అందుకు _పల్వేక 
కారణాలు ఉన్నపి. 

అనంతపురం జిల్లాబోర్తు అధ్యతస్థానమునకు పోటీచేసిన 

వారిలో కమ్మ అభ్యర్థికి. 81, "కడ్డక 18 ముచ్చికి 7, చోటు 

మా|తమే వచ్చినవి. 'జిల్లాబోర్లు మొ శ్ర త్రం 12 మెంబర్ల లోను, 

ముచ్చ అభ్యర్థి ఒక్కటే జైలుకు వెళ్ళిసవాడు. ఇంతేగాక 

నిమ్న జాలీ యుసె అధ్యమునిగా వురిచాలసి ఎడ్యు కేట్ చేసి 

ఆవిధంగా చేశాడు. ఆ రాయప్పగారు అనంతరం యం. యల్. 

ఎ, అయ్యారు. 

మహిళా మణిని అధ్య కష్ణా నకమలంకరింప చేయవలెనని 

తలచి, కడప జిల్లాబోర్తు అధ్యతస్థానమునకు ముగురు ఫ్రురు 

ములు పోటీపడగా వారిని మూన్న్సించి ఆ స్థానంలో శ్రీమతి 

రామసుబ్బమ్ముగారిని నియమించుట జరిగింది. 
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అట్లాగే ఒక మహమ్ముదీ యుని అధ్యక్షునిగా ఉంచ 

వలెనని పెద్దాపురం మునిసి పాలి టీకి మవామ్మ నా అబ్దుల్ కరీం 

సా హాబుగారిని చెకమనుగా నియమించారు. 

ఈ మూడు సందర్భాలలోను సీతా రామయ్యగారు 

నంచారములో వున్నారు. అయినా బాధ్యత వహించి నభు 

లకు నచ్చజెప్పి ఈ విధంగా వ్యవహరించి కాఠ్యదక్షీ.తగల 

కార్యదర్శి అని కీ రిపొండాడు. 

బిల్లాబోర్లు వ్యవహారాలు 

“ఎఏవరున్ సాటెయె గొ క్రైపాటికిక నం చేగానబో 

వమూనమునోజవమున్, ౬.౪౪౪౪౪౪) 

—బుచ్చి సుందరరామ కా స్త్రి, 

అం రాష్ట్రంలో కృష్ణాజిల్లా అధిక చైతన్యం కలది. 

మొట్టమొదట జిల్లా సంఘం ఇక్కడనే సాపిరాతాము, కృపా 

పష. వాడా జిల్లాసంఘం తరఫున (వచురింపబడుతూ సాటి 

లేని రాజకీయ [వబోధం కలిగించింది. వం చేమాతరోద్యనూనికి 

బంవెరే శేqదమై విలసిల్తి ది. విపిన్ చం_ద్రపాలుగాశేగాక 

కోోపల్ల్తి హనుమంతేరాను, కృస్తా రావు, పట్టాభిగార్లు యీ 

(శోనూర్తులే ఆనాడు జాతీయోద్యమానికి జీవగ్యరలుగా విల 
సిల్లింది. ఈ చైతన్యం ఐకమత్యానికి తోడ్చడక, 

భిన్న ₹్వనికీ చారిలీసింది. “వావ్నాణానాం అ నేకర్వం” 
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అన్న సామెత నర్యజన విదితం. తెలివిగలవాకు అనేశమంది 

ఉండు టవల్ట నే పార్ట్లు వర్తాలు యెక్కు_వ. జారీ యోద్య 

మరిలో క క కాం్యగెసుద్యా రా నం 

అలోగాని, వఇవానననభలలో గాని, (పథానసానరి కాంచీ 

పోగా ఆధమన్తానం వహించింది. అందుకుకూణా అనేక 

కారణాలున్నపి. ఈజిల్లాను కాం గసునాయకులు వశ్చిమ 

గోడావరిజిల్లా వర్చడకపూర్యమే పశ్చిమగోదావరి తూర్పు 
కృస్లా, పశ్చిమకృషాలుగా విభ జించుకొ న్నారు. నకుస7.” 

డానికి దండు నారాయణరాజు, పట్టాభి, కా ళేశ్యరరావుగా ర్లు 
నాయకు లైరి. ఏరికి కారగాసుభో పలుకుబడికిగాను, అఖిల 

ఛారత కాంగెను సంఘ ఘ నభ్యత్వమునకునూ, తమభో తమకు 

పదవులను గురించి తగాదాలు రాకుండా ఏర్పాటు చేసు 

కొన్నారు. మొత్తం జిల్లాలసంగతి వారు గమనించనే లేదు. 

1928 లో పశ్చిమ గోకావరి విడిపోయింది. ఆజిల్హాకు దండు 

నారాయణ రాజుాగారే నాయకులుగా (ప్రఖ్యాతి గాంచారు. 

ఆయన శాసనసభానభ్యు డయ్యాడు. జిల్లాబోరు (పెసిజెంటు 

అయ్యాడు. ఇక పశ్చిమకృష్ణా సంగతి, కా లకర రావుగారు 

బెజవాడ కాఫురస్తులు గనుక, బెజవాడ మునిసిపాలి'3 లక 

మించుకొనుటకే ఆయనకృప్. జరిగింది. దానిలో ఆయన కృత 

కృత్యు డయ్యాడు, వానననభ కాయన 1926 లోనే జయం 

గాంచాడు. తర్వాత బందు, బెజవాడ వట్లణ నియోజకనర్ర మే 

తన యెన్ని కస్థానముగా గహించి అనంగతిమా్మాతమే చూచు 

కొంటూ 1987 నం! 1967 నం లోనుకూడా జయం 
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గాంచాడు అస్పెంబ్లీకి. ఆయన దృష్ట జిల్లాబోరు రాజకీయాల 

పకి వోనేలేదు. స్ట 

ఇక మన వట్లాభిగారు, ఆయన ఒకసారి బందరు మునిసి 

పాలిటీకి నభ్యలయ్యాక. ఆయన నోశచేంజరు. శానననభగాని 
జిల్లాబోక్తుగాని ఆయన దృష్టిలో లేచేలేవు. కాం7సు, ఖద్దరు, 

న్య చేశసంస్థాన (వజలు, బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్సు కం సట 

[తోచే వారు చేవ చేద్దామనుకున్నారు. 
ఈ జిల్లాలో కమ్మవారు అధ్రకన సంఖ్యాకులు. వారిలో 

"ఏడి వాడ తాలూకాబోర్లు వ వ్యవహారాల్లో, అడుసుమల్తి పార్టీ? 

లింగంపార్టీ, అని శెండుపాగ్ లేర్పడినపి. అవి జిల్లాఅంతేటా 

(పాకినవి. స్హానికసం స్థల పోరాటమే నారి పరమావధి. 

కమ్మవారిలో ఉన్నంత ' అంకక్విరోధం మరొక కులరిలో లేదు, 

నారి తెలివితేటలు, ధనం, తమలో తాము సాధించు కొనుటకు 
పరాయివారికీ పాదాకాంతే, మగుటకు వుపయోగ పడుతున్న వి ప 

నాజోకాదు నేటికకూడా. ఇక  కాఫప్రుసంఘానికి రమణ య్య 

నాయుడుగారు యేకైక నాయకుడు. అయననూట సు 

చాబి గా, కైకలూరు, బంవరు, దిపిసీమ'కాప్రులు తలుసాకు. 

కమ్మోవారిలోవలౌ తయన కెదురాడునారు రెండున్నక "తాలూ 

కాలలోను లేకు. ఆయన పలుకుబడిగల (వముఖుడు. లింగం 

జారి పార్టీ కొంతకాలం మోా-ర్జాఫురంవారి పార్తీ కొంతకాలం 

అమంనలహోతోచే నంచరించినవి .ఆనాడు ఆయన జస్టిసుపార్టీ 
నాయకుడు. 

ఈ ౯ల్లాలో ఉన్నంతమంది జమోందారులు మరియే 

జిల్లాలోను లేకు. మారిట్ ఫర్డ్ సంస్కరణలలో ఈ బమోం 
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దార్హంకా జస్టిసుపార్రీ లోచేం, ఇానననభల్లోను, టన. 

లోను (వచేశించి తమధనబ లము నుపయోగించి, సెరవిహో 

ఠం చేయసాగారు. కష్తాజిల్తాకు కొొంతకాలా, మోర్థావురా 

ధీశుకు, అనంతరము చల్ల వల్లి నంస్థానాధివతి పాలన సాగిం 

చారు. అకుసుమిల్రి వారు చల్లవల్తి వారికి అండగా వుం 

మానాపురం, రముణయ్యనాయుకుగార్లు క లా వుండే 

చాకు, 

కృ స్తాజిల్లా బోర్లు యెన్నడు కాq7సువరం కా లేదు. 

1923 లో మాతే, నామినేవనుబోర్లుగా ధన్వాడ 

రాశుచం చా రావుగారి అధ్యకత (కింద, శాం్యాసుజోస్తుగా 

చలామణి అయింది. అప్పుడున్నూ శాంతిలేను, జస్టిసుపార్టీ 

తరఫున కొన్ని నామినేవులు యి సే కాంగ్రాసువారు.. గొన్ని 

తెచ్చుకు నేవాగు. యెవ్వడూ పోరాటమే వరిసాకై పోయింది. 
సామరన్నమంటూ లేనేలేదు. 

1986-11-28 తేదీని జరిగిన జిల్లాలోరు యెన్నికలలో 
చల్ల పల్లి వారితో పోటీచేసిండి కాంగ్రాసు. రమణ య్యనాయుడు 

గారిపార్టీ బస్టిసు పార్టీకీ వ్యతి శేకంగా, కాసుకు అనుకూలంగా 

వున్నా రానాడు. కాని, కావులూ కాం్టగసు ప్రముఖులు 

కూడా ఓడిపోయారు. కాం గెసు కొన్ని ఫిర్కాలలో అభ్య 

స్టలచే నియమించలేదు. కాపులకు రెండునీట్లున్నూ కార్ల 

సుకు శి సీ నిట్టున్నూ వచ్చినవి. 

జిల్లా రాజకీయాలలో, చల్లపల్లి. మో-ర్హాఫురం జమిాం 
డార్హ పోశాటం బొబ్బిలి మం గ్రి తానికి బెడదగా వుంది. 

ఇౌరెద్ద ని కలివి ఈ జిల్లాను 1-12-1996 న విభజించి 
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బెజవాడ బోర్డు మోాన్టాఫుగంవాకికి, బందరు బోర్లు చల్లపల్లి 

వారికి పట్టంగట్టారు. కాం గెసువారు l= 11-1938° "లో "జల్లా 

బోరుల నన్ని టోనీ కలిపి వేశారు. అప్పుడుకూడా మాశ్హావుకం 
రాదాగాగు, చల్ల పల్లి రాజాగారిని అధ్య కులు గా నుండ నంగీక్ష 

రించారు. 

మోార్థాపురం రాజాగారిసి దెంప్రుటకు చల్ల పల్లివారితో 

వరోకంగా, కాం గ7సువాదులు కొంతమంది మంతనాలు జరి 

పారు. తరువాత 15836 నం జరిగిన యెన్నిశలలో చల్లపల్లి 

వారిని శీక్షించుటకు, మో క్టాఫురంవారితో మంతనాలు. జరి 
పారు. గాని అవి ఫలించలేదు. తర్వాతే బోర్షును రద్దుచేయించ 

(వయత్నం చేశారు. అది ఏఫలమయింది. ఇంతకు కాంగ్రాసు 

నాయకులు తమ త్యాగసావాసాలతో పోరాడుటకు (మయ 

త్న ౦పక డిప్పమసీ వుపయోగించాకు. డిప్టమనీలో ఏరిక ౦కు 

బిస్టిసువా అధికులగుటచే, కాం గెసువారు విఫలు లయ్యారు. 

యుగంధరు డని ఖ్యాతిగాంచిన కా లేశ్యరరావుగారి కృషి. ఫలించ 
"లేకు. చాణక్యుడని (వసిద్ధిగాంచిన పట్టాభిగారి సానులు 

ఫలించలేదు. జిల్లాబోరు సంగతి జిల్లా పరిస్థితులు పాఠకులకు 

వరిచయంచేయడం అప్రస్తుతం కాడని యెంచి సంగహంగా 

సమోశీంచాను. 

అం ధరాషంలో జిల్లాబోరులన్నీ కాంలెసు పరమై 

నలు. కృష్ణాజిల్లాబోక్తు యెన్ని కలు 1940 జనవరిలో జరుగ 

sos) రాష్ట్రసంఘాధ్యముడు, కార్య దర్శి, యో జిల్లాకు చెందిన 

నారేకనుక ఈ జిల్లాకూడా గాంగ్రాను జిల్లాగా పరిగణింష 
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బడుటకు జిల్లాబోర్రును స్వాధీనం చేసుకొనే (వయత్నాలకు 

ఆలోచనలు ఆకంశ్ల నమా యెను. 

చల్లవల్లి రకాజాగారు, ఆవ్పటి అధ్యశ్సులు, ఆయనను 

యెలాగో ఒకలాగు ఒప్పించి బయటకు పంపించి బోరును 

కాంపు స్వాధీనం చె చేసుకుందా మనుకున్నారు. న 

మాత్రం ఈ యెల్ల యేనుగును ఎంతకాలం పోషిస్తాడు? వారికీ 

మోాజా తగింది. సశేనన్నారు. కానీ వారి పార్టీ వ మాతం: 

ఒప్పువోలేదు. అయినా రాడాగారు మొదట్లోనే చెప్పారూ. 
మారు అచ్చమైన కాం 7సువారిని పెట్టాకొంశు నా అభ్యంత 

కంలేదు. రమణయ్యనాయుడు పార్టి వారికి కారగైసు ముద 

వే స్తే మావారికి వెయ్యకతప్పదు. ఆయనపార్టీ కంటె, మా 

పార్టీ పెద్దది. ఆ సంగతికూడా అలోచించవలసిందని అయన 

అన్నాడు. 

ఈనం పదెంపులు పట్లాభిగారు | pal Nand 

రాజాగారు, వట్టాభిగారితో ' తాము వకచుళేకుండా నే తప్పూ 

కుంటామన్నారు. అయి తే అచ్చ మైన కాం గసువాతులను 

సెళేపడ్డకిలో. జిల్లాబోరు వ్యవహారంలో కాంగెసు వాకులు 

సిద్యాంకేరీక్యా గాకుండా గాలుపుని దృష్టిలో పెట్టుకుని పని 

చేయేసాగారు. అడెంతవరకు నెక చేకుతుంది? (బ్రహ్మయ్య 

గారిలో పట్టాభిగారు వర్మి ంగుకమికీకి వెళ్తూ మోకు కృ స్తా 

రావుగా౭తో నర్మ పదించి రాజీ మాట్లాడవలసిందని చెప్పాను: 

అనుభవ ఇల (ఎహ్మయ్యగారు ఈ బెడద తగ్గించుకొనుటకు 

శాజాగారిపార్ట్కి పట్లాభిగారు అంగీకరించే యెడల 13 సీట్లు 

ఇవ్వ వొప్పుకున్నారు.. నారి ఉ దైశ్వం రక్ష జిల్లాబోర్డు వ 
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చోరమేగాక గామాలలో శాంతి, సామరస్యమూ, కాంగ్రాను 
యెడల అనుకాగా భివృద్ధి పొంవగలమను తలంపుతో. పట్టాభి 
గారిని రావలసిందిగా బలి గాం ఇచ్చారు (బవ య్యగారు. 

కాని కృస్తారావుగారు “పట్టాభిగారు ఎట్టి పషకఠతులేక౦జా 

రాజీ అన్నారు. పరిస్టితులను బట్టి మోరు రి సీట్లకు ఒప్పుకో 

వలసి వచ్చింది. పట్టాభిగారు రాకముందు మాకు ఒప్పుకంకు 

ఆయన కపతిషరాదు. వారుఆ మోదించగలరు, అని అన్నారు. 

“నేను వసాానంశే రాకముంచే 18 సీటు యిచ్చి రాజీ పడడ 

మేమిటి?” అని పట్టాభిగారికి కలిగింది. ఇందులో తో రవరపా 

టుంకే వుండవచ్చును గాని తప్వూమా తం లేకు. రాజీ భగ్న 

మైన తకునాత వట్టాభిగారు, బవ్మాయ్యగారిని జిల్లా బోర్లు 

అధ్యవమునిగా వుండవలసిందన్నారు. “ఆ కోశ నాకెన్నడూ 
లేదు. సూరయ్య గారిని గురించే, నా కృషి. ఈ పరిస్షితులలో 

రమణ య్యునాయుడుగా రి కనుసన్న లలో మెలగు జిల్లా బోర్డు 

ైైసిడెంటుపదవి నాకక్క_ర లేదు” పదవీవ్యామోవాం లేనందుకు 

ఆయన పై కదరము౦డుటకు మారు, తమ మాట తోసి వేశా 
రనే అభ్నిపాయం కలిగింది పట్టాభిగారికి. ఈ సంగతి సందర్భము 

లన్నీ, పాఠకులకు నివఠకంగా సతెలియగలందులకు కృస్తాష కతి 

లోని వ్యాసాన్ని, ఉదహరిస్తున్నాను. 

కషాజిలా కాం 7సు కమిటీల దముఠవన ' ఒక నంవాదము. 
లస్మా గూ \ థి 

1వశ్న = ఏమండీ, బఒక్క. గుంజెకాయవలె ఉంజేవారీ 

(బ్రహ్మయ్య వట్టాభిగాస్ల. వీరిమధ్య వచో పొరువులు 

వచ్చాయట నిజమేనా * 
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బువాబు:- పారువులేమి టండీ? వవిషయంలోనైనా అభి 

(పాయభేదాలు వచ్చినంతమా తాన, పొరుపులు వచ్చిన 

కుంచుకోవలసింబేనా 9 ఉగఛయాలూ సనంస్కా_కులు. 

అన్యోన్యం గెౌళవవిశా్యశాలుగల కాంగెసు భకులు. 

వారి నఖ్యత ఈ జన్మలో ఐజేది కాదని ముందు _గహీం 

చండి. 

ప్య;- అట్లా అయితే వారకెకి అభి పాయభేదా 'లేవిషయం౦లో 

వచ్చినాయ-డి? 

జ:- ఆం! కృస్తాజిల్లాబోసు ఎన్నికల వ్యవహా రాల్లొ ఉగ్గ 

యుల సూపులు కలియేదు. 

ప):- అంకు? 

జ;- అంశే వమోలేదు. చల్లపల్లి వర్గంతో షక కలుపుకోవడం 
విషయంలో ము, (తోవ లైనాయి. 

పం:- పట్టాభి గారు కొంతకాలం [కిందట చల్ల వల్లి రాజా 

గారిని కొలుసుకోన్నా కనీ, కాజాగారికవిాడట బోరు 

పసి డెంటుగిరెకి ప్రయత్నింవక బోర్డును కాం) సుకు 

వదిలి వేస్తామని వాగ్దాన మిచ్చినారనీ" చెప్పుకొన్నా గే. 

(బహ్మయ్య గారే ప్రసిడంటు అశ్రతారనికూడా అను 

కొంటున్నారు. ఇక వచ్చిన చిక్కేమిటి? 

జ:- చిక్కు. ఏమోలేవు. రాజాగారి అనుచరు లున్నారుగా, 

వారికి కొన్ని సానాలు కావాలన్నారు. వారు కార్మగాసు 

(వమాణషప కాలు నంతకంచేసి కాంగెసు నిబంధనలకు 

లోబడితే, వారికి పదునాలుగు స్థానా లివ్వడానికి (్రుహ్మా 
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య్యగారు, జిల్లా కాంగ)సు కపుటీ (పెసిడెంటు సూరయ్య 

గారు తుదకు పరిష్కారం చేశారు. ఈయంగీకారం వట్రాభి 

గారు చేశాంతరములో ఉండగా స్యతం తెంచి ఇచ్చాకు. 

రాజాగారు బోర్తును కా0గసుకు దఖలు పఠచటంలో 

ఎట్టి మరతులను గోకియుండలేడట.  మరతులు కోరితే, 

అము నన్ముకెంవజాలనునికూడా పట్టాభిగారు మొవటనే 

రాజాగారిలో స్పష్టంగా చెప్పారట. ఇప్పుడు 3 we 

బీర మేమిటని పట్టాభి గారి (వశ్న. 

ప్ర:- అయితే, _బహ్మయ్యగారు చల్లపల్లి వర్షానికి ఎందుకు 
పదునాలుగు సానా లియ్యడానికి ఒప్పుకొన్నాగు? 

జ'- రాజాగారిని వేధించడం మొదలుపెట్టారు, చారి అను 

చకులు. ఏహరతూలేకుండా బోర్డును వదలి వేయడ మేమి 

టన్నారు నారు. పాపం, రాజూగా శీమిచేస్తారు? ఇంత 

కాలం తమను నమ్ముకొనిఉన్న అనుచకులను ఎట్లాగైనా 

నంత్భ ప్తివరచి కాం గసులో జేక్చింపడం న్యాయమను 

కొని, పశ్చిమకృష్తాలో నాలుగు, తూర్చుకృషస్ణాలో పది అడి 
గారు. ఇందుకు నమ్మతిస్తె సే నేకాసి, ఐక్యతే కుదర దనుకొసి 

(బవ్మాయ్య సూరయ్యిగా స్ట తలయొగారు. వ్సెకి పశ్చిమ 

కృష్ణా కాయగాసు _పెసిడెంటటు కాకుమాని లత్ముయ్య 

గారును, న్నువసిద్ధులెన అయ్య జేనర కాళేశ్వరరావు 
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గారును, ఒప్పుళొన్నారు. తాముకూడా ఒప్పుకొన్నట్లు 

రాజాగారిలో మాట ఇచ్చారు. 

స్ర;- ఇక తగాయిదా వమున్నది * 

బే; తూర్పు కృృస్తాలో కాఫ్రునాయకులు రమణ యనా యుడు 

గారున్నారుక దా వారిని గూడ సంపదించకుండా వారిని 

ఒప్పించకుండా, (బ్రహ్మయ్య సూరయ్య గార్లు రాదాగారికి 

మాట ఇయ్యడం ఏమి న్యాయము నాయుకుగారు 

తూర్పులో పం డెండు సీట్లు కావాలన్నాకు. ఆపం డెండులో 

శి౦డు రాజూగారికి పరిష్కా_ర మైన వేము దినేపల్లి , నంద 

మూరు సీట్లు. ఈ రెండు సీట్రను వారూ వదలుకోకు ___ 

ప్ిరూ పదలుకోరు. పట్టుదలలు వచ్చాయి. బోటు 

దిబ్బెక్కి.ందె. 

ప_:- పట్టాభిగాకు మధ్యవర్తిత్వం చేసి, ఒప్పించలేకపోయినారా? 

ఆ*'- నారు రమణ య్యనాయుడుగారిని ఒప్పించ డానికి [సయ 

క్నించారట. కాని లాభం "లేకపోయింది. అవతల రాజా 

గానైనా వదులుకుంకు సరిపోయేది. ఉభయులకూ పట్టు 

విడుఫులు లేక పోయినాయి. అయినా తూమ్ప కృష్టా 

కాం్టెసు వర్కి_౦గుకమి టీ వారు నమా వేశ మై -"రాజూగారికి 

వది, రమణ య్యనాయుడుగారికీ పది ఇచ్చి, మిగివిన వారికి 

దరఖాస్తుడారులలో అభ్యప్టలను నిర్భయించ డానికి 

నూరయ్యగారికి నర్వాధికారం ఇచ్చారు. కాని ఇంత 
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లోపల బెజవాడనుండి కాకువూను లశ. య్యగారు చల్ల 

పల్లి ఒడంబడికను తమ కమిటీ ఒప్పుకోవటం లేదని తంతి 

ఇచ్చారు. 

వ));- బలే చ్మితం జరిగించే ] లక య్యగారూ, కా భథ్యర 

కావుగారూ శాజూగారికి తీరా మాట ఇచ్చి, ఇట్లా చెయ్య 
డము ఏమి న్యాయం గ్గ 

జ :- మనజిల్లా పరిస్థితులూ, మన నాయకుల -రాజనీతగులూ 

ఇట్లా ఉన్నాయి. ఏమంశు ఏమున్నది 1 రమ మాట 

పోయిందికేదా అని, తూర్పుకృషస్తా వర్కింంగు కమిటీవారు 

అసలు ఎన్నికలలో పోటీచేయగూడదని తీర్మానిన్తూ 

భీపించుకొన్నారు. 

ప్ర):- బలె, కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బల్లే చేశాకే. అప్పుడు 
పశ్చిమ కృస్తా (కిందికి దిగిందా 2 

జ డిగశేమి ? గోపాలగెడిగారిని పిలిపించుకొని, వారి 

హాచ్చరిక మోద చల్ల పల్లీ “పాళ్టు వొవ్వుకొంటా మన్నారు. 

ఆ మాటనమ్మి తూర్పుకృషా వర్కి.౦గుకమిటీ నారు ఎన్నిక 
లలో పాల్తొనడానికి తెరిగి నిశ్చయించారు పశ్చిమకృష్ణా 

చల్ల పల్లీ పాక్టును ఒప్పుకొొనే షరతుమోద, 

ప్ర)- ఇక ఉభయకృష్ణలకు ఐక్యత కుదిరిందన్న మా'గా ? 
జ:- నిజమే, కాని ఇంకా తంతులేదూ? చల్ల పల్లి పారి నెట్టా 

గైనా వడగొట్టాలనేగా పి మకృష్తావారిలోపలి సంక ల్పం! 

కొందరు మహానుభావులు వారికి తోడైనారు. వారు 
కానాంసువేశాకు. తూర్పుకృష్తా కాం గసు జనరల్ బాడీ 

వారిని, ఈ పాక్సు లేమికి ? (బవ్మాయ్య సూరయ్యగా 
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రైనరు "రాజీలు కుదర్చడానికి ? ఇవం కా (బవ్మాయ్య తన 

(సి డెంటుగిరికోనం, స్వార్హపరత్వంతో వన్నిన పన్నాగ౦- 

అంటూ క. ఆజారు జనరల్ చాడివారు. 

వారిలో ఎక్కు_వమంది ఇట్లా అఏశ్య్వాసం తెలిపితే, చల్ల 

పలి ఒడంబడికను బహిపూ్కా రంచేసిన, వర్కి-0గు కమిటీ 

నాళేమి చేస్తారు ? తము పదవులకు రాజీనామా ఇచ్చాను 

పడిమంద. బ్రహ్మయ్య సూరయ్య గార్లు అనలు అభర్థేలు 

గానే నిలవమన్నారు. తూర్చుకృష్తా ఇట్లా అరాచకంలోకి 

దిగింది. 

ప్ర:- అప్పుకు వశ్చిమకృష్ణా నా శమిచేశారు ? 
బ- వారా? శకాళేశ్యరరావుగారు వారికి న్మూతథారులు, 

వాజేమి నాటకం ఆడించలేరు ? గోపాలరెడ్డి గారి హౌచ్చరి 

కను బుట్రడాఖలుచేశారు. చల్తవలి పాక్టురు తిరిగి నిలవ 

డానికి మాట యిచ్చికూడా అ మాటను మింగాను 

కొన్నారు. తూక్పుకృష్తా కమిటీ రాజులేనికోట అయింది. 

పశ్ని,నుకృష్తా చల్ల పల్లి 'పార్టీను కూనీచేసింది. (బహ య్య 

నూరయ్యగాల్లీ "వద్భవ్ర్యూహోల్లోనుండి బయటవడ్తారు. 

పీకికి తొ 'డుగ పశ్చిమకృస్తాలో చి చిట్టి, జగన్నాధం, చేకట 

నుబ్బయ్యగార్లు అయి దాకుమంది (పక్కకు తొలిగారు. 

తుదకు పక్చిమకృషా సోమలిస్టుల ఒరిపికిలో చిక్కుకొని 

భగ్నమయ్యేటట్టున్నది. 

(వ: అయితే చల్లపల్లి వాచేమి చేయదలచుకొన్నారు? ఇట్లా 
కూనీ కావడానికి ఒప్పుకున్నా రా గ 

బ- నారేనా నిస్స ్రవాచెంచేడి ? వారిలోను రోషం పెకిగిండి. 
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చల్చపల్లి కోటమోద తిరిగి బావుటా యెత్తారు. రణశరీ 
మోగించారు. ఈతూర్ను పమ కసా కాం సు | గ చి జ క 
కమిటీలవారిని వెనుకటి రెండు ఎన్నికలలో బూ ర్హిగ వీటీ 

మన్ను చేసేవున్నాకు. ఈ పర్యాయం మాతం వీశెంత 

వరకు ఎకముకో్క_గలరో చూద్తామంటూ సేనలను సమ 

కూరుసున్నా కు. 

ప్రః- తూస్పుపశ్చిను కాంాసుకమిటీ లేకమైలేగా, చల్లపలి 
మాద యుద్ధానికి దెిగగలిగేది ? 

జ:- నిజమే. కాని పొావిస్టియల్ కాంగాను వక్కింగుకమిటీ 

వారు జోక్యం కల్చ్పంచుకొన్నారు. వారొకకమిటే నేర్చాటు 
చేసి, కాం 7సు యోధులను నిర్ణ యించమన్నారు. 

యాధులుగ నిలవడానికి సావానంఉన్న వారు నిలిచారు. 

తూర్పున, పటమటకూడా కాం7సుకు తేగినంతమంది 

క్యాండి టట్లు దొరకక అల్లాడుతున్నారు. అప్పుడే 10 

ఖీ 
(వ:_ చల్లపల్లి కి నంఘబలం, అకబలం ఉన్నది. పాపం! కాం 

| గెసుకు వమున్నది ? ఒక్క_ నీతెబలం చూచుకొంశు 

ల, 

చాలుతుంచా |] 

జ్ర = కార్యగెసువారినిక ఏమి చేయమంటారు ? కాయ కులా 

చల్లపల్లిని కూనీచేయడానికి (పయత్నించాకు. శకెండు 
Mm య 

సారుకంబు ఎవరూ జెల్లాబోరు చెసిడెంటు కాకూడ 

దంటూా అస్పెంల్లీలో ఒకబిలు పెటెంచాలని అనుకొన్నారు. 
[ళా గి డ్రి 

కొంతకాలం కిందట. 
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ప) "_ అది బలే ఎత్తు అండీ, 

బు: కాని ఆ ఎత్తు సాగిందికాదు. తర్వాతే, చల్ల పల్లి బోర్లు 

పరిపాలనలో చేసి ర తప్పులను ఫురన్కరించుకోని గవర్న 
వెంటుచేత, వారెపె ఆంతే సెట్టించా లనుకొన్నారు. కాని 

(వకాశం, సాంబమూ రెగారు అకుపడడంవల , ఆ ఎతు 
అతి గ) Gs గం కో 

కూడ చెల్ల లేదు. 

;. ఎవరండీ ఈ యత్తులస్నీ చేసింది *? 

భీ $= ఎవరైతే ఏమి? ఈ కెంమా సాగకపో మేటప్పటికి, జిలా 

ప 

బోరు నీట సిర యంలో జోక్యం కల్పించుకొని చలపలి 
Cs ౧౧ లి mm ౧౩ 

ఎస్టేటులోని అయిన నీట్టను మూటా లోకి తగ్గించారు. 

రమణయ్య నాయుడుగారి రాజం మనుఖొనే కైకలూరు 

"తాలూకాలో అయికు సీట్లను ఏకు సంఖ్య లోకి హెచ్చిం 

చార్ము 

'- అవును, కాqగాసువాకుకూణా జస్టిసుపార్టీ అవలం 

బించిన తవ్వుకు | శోవలనే త్రొకారన్న మాట. 
జి = సంచెహమా? ఇన్ని చేసినా చల్ల పలి అంకే డొక్కలో 

భయం లేకపోలేదు. అందుకని రమణ య్యనా యుడుగారి 

సహాయంకోసనం వా రెస్నినూాకులు కాం గెసు బయ 

మాల నుల్హంఘించినా కండు మూసుళొంటు'* నారి 

కండయె నిలుస్తున్నా రు. 

క = రమణయ్యానాయు: పారు కాం_గసు నతి క్రమించి ఎట్టె 

వనులు చేశారనీ మో రిట్లా మాట్లాడడం ? 

జ = కొంచెం ఓవి వి పట్టె వినరిడ్తి, వెనుక అసెంబీ ఎన్నిక లలో 

కాం్యగెసు ఖమ విరాద టహ్మాయ్యగా) కోసం కాన్యాసు 
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చేన్తూ, కొన్సిలు సీట్లకు కాంగ్రాసును (పకిఘటిస్తున్న 
భూషమయ్యగారి! కాన్యాసుచేశారు. ఖద్దరు కట్టక పోయినా, 

కాం గసువారు పీరిని బందరు మ్యుస్సిపలు వై చెకుమనుగ 

ఎన్ను కోడానికి సిశ్చయించుకొన్నారు. త ర్యాతే యూని 

వర్సిటీ సెనేబు ఎన్ని కలలో కొం్మ్మ7సు క్యాండిడేట్రను 

(వతిఘటించిన salar గోపాలస్యామినా యుడుగారికి (వళ్య 
లగా కాన్యాసు చేశాకు. 

ప్ర) :- -ఈవిదోహోసనికి కార్యగెసువారువారిని మందలించలేడా? 

జ :- మందలించడం ఎందుకు * పైగా వారినే కసా లోకల్ 

బోర్లుల తరఫున ఆధ యూనివర్శిటీ సీ సటుకు _ చల్ల పలి 

రాడాగారికి పోటీగ కాం్రైసు క్యాండిజేటుగ నిలబెట్టాడు. 

ప):- ఎంతమాట? 

జ; తీరా నిలుచున్నతర్యాత, మిాన్చావుకం నవచోయం 
రాదని తెలుసుకొని గెలువుకు నిన్పృవహాచెందినప్పుడు 
నామిచేవను లేవ్ డాటెనత రాత, ఇంకో క్యాండిడేటు కవ 

కాశం లేకుండా, వాము తేమ యభ్యర్థి త్యాన్ని వదులుకో 

డానికి కాం గెసువారు జనతుకందా ల. 

వ) - కార్మగాసువారు రమణ య్య నాయుడుగారి యెడల ఇంత 

జు" దారక్యం చూపడానికి కారణమేమిటి ? 

జ :;- నాయుకుగారు దివి బందరు. కైకలూరు కాలూకాలకు 

మకుటంలేని రాజు. వారి నసహాయముంకుచేకాని కాంైెసు 

వారు చల్లపల్లి ని కొట్టలేమనుకొని, నాయుడుగా రిని శరణ 

మంటున్నారు. 
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ప్ర *- పోనీ, చల్లపల్లి నే నమ్ముకుం కే ఈ పోటీలే పోయి, 

కాంగాసు చే. ఏక ధ్ _తాధివక్యం అయ్యేదిగా ఈజిల్లాలో. 

జ '_ చల్ల పల్లి సని నమ్మి ఉండడం ఎట్లా zt చల్ల పల్లీ je 

కార్యగను సఖ్యతనే రోల లే, 14 సీట్లు ఎందుకు ' కోరాలి గ్గ 

ఏ శెండోమూడో యి సే తృ పి విపడ కూడదూ? వారిలో 
ఏవో కు టాలోచన త చేమోనని కాంగెసువారి 

భయం. 

ప: అ (బ్రహ్మయ్య, నూరయ్యగార్ల కు చల్ల పల్లి వారి మోవ. 

ఇంత నమ్మకం ఎట్లా కుదెకెందని అకుగుతాను { 

జ !- ఏరి దృష్టి తేల ల్ల నివన్నీ పాలు, నల్ల నివన్నీ నీళ్ళు, వెట్ 

వ 

అవా యకులు. 'కాశేశ్వరరావుగాకు పట్టుల వ్యవహా రాల్లో 

కాచి వడపోసిన అనుభవజ్తాలు. వారు మాట ఇయావ్టి 

గలర్కు వెంటనే ఆ మాటను (మింగి వేసుకోనూగలకు. 
అంతమాత్రం సమ యోచిత జ్ఞానం, రాజనీతి లేకపోతే ___. 

= మో మాటకు అడ్డునచ్చానని అనుకోకండి. చల్ల వలి 

వరాన్ని కాం గాసులో కలిీ స్టే, ఇ్రశ ఈ జిల్లాల 

కాం గెసుకు (పకికకులుండరుకచా, దాని వెంబడి (గామా 

క్రయులుకూడా తొలగడానికి అవకాశం కలుగుతుందస 

(బహ య్య నూరయ గా ర్రాశపడి ఉంటాకు. ఈ (మా 

కతులవల్ల బాధపడేది ఏరేగా ? పట్టణాల వారికేమి తెలు 

స్తాయి గ్రామ్మప్రబల బాధలు ? 

జ :- నిజమే అందుకనే ఏకు సఖ్యతకోనం అంత తొందరపడి 

ఉంటారు. పట్టాభిగారుకూడా సఖ్యత వోశీవాకే. కాని 
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చల్లపల్లి కాం7సును (_పతిఘటించకుండా యుండేటంత 

సఖ్యత శే వారు కోేది. (బ్రహ్మయ్య, నూరయ్యగార్లింకో 

వైమెట్లు ఎక్కారు. చల్ల పల్తి వర్గాన్ని తటస్థంగా యుంజే 

టట్టు చేయటంకంచ, ఆ వర్తాన్నెట్లాగనా కాం గసులో 

క్రలుపుకుంశు, ఉత్తరోత్తరా పోటీనే ఉండవనీ, జిల్లాలో 

కాం సుకు ఎకువ బలం చేకూరుతుందనసీ, వారు అభి 

(పాయపడి ఉంటారు. రమణయ్యనాయుడుగారి వరాన్ని 

కాం 7సులో జేర్చుకొని ఊగేగడం నక్రమమె తే, చల్ద 

వల్లి వన్హాన్ని కాం గసులో జేర్పుకోవడ ౦ ఎట్లా తప్పవు 

తుంది € 

> = ఇదా, (బ్రహ్మయ్య, సూరయ్యగార్త దృష గ 

జ :- తక్కిన జిల్లా భోగూడ బోర్లు ఎన్నికలు వచ్చేటప్పటికి ఇట్టె 

ఒడంబడికలు. ఎన్నో జరిగినోయి కావా € వాసి నన్ని టిని 

కార్మ7సునారు అతరాల అఆఅమోదించలేడా ? మన జిల్లా 

కర్మ మేమో కాసి , అన్నీ థర్ననం జేవో లే, ఎత్తువెఎత్తులే, 

కార శ్రాసును దర్చలపరచే రాగ ద్యేపాలే. _ఆంపకనే, 

కృష్తాజిల్లా అంకు బయటివారి కింత చులక నై పోయింది. 

ఈ జిల్లాలో సన్నూ హేమోలున్నారు. కాసి 'వ్రమిలాభం? 

శార్యం గపెక్కి_౦చే సావాసంలేవము. పోనీ మనశెంకుకు 

వచ్చిన నోల ఇది: ఏదైనా అనుభింవల్ల కాని తెలిసి 

రాదు. కాలమే ఆ అనుభవాన్ని కూర్చి పెట్ట పటుతుంది. పెద్ద 

లకు మన మేమో చెవ్పలేనప్పుడు, కాలాన్ని 'నమ్ముకోవడ మే 
మంచిది. * కాలాదీనం చగత్సర్వం 93 అన్నారు మన 

బుషులు. కాంగెసు మంతులు రాజీ ఇచ్చిన తర్వాతే 
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మొదట జరిగే ఎన్నికలి వ్యే, పిని పర్యవసానం ఎట్లా పుం 

టుంిదోనని లోకం ఎదుకుచూసోంది.”' 

— కృష్ణా పత్రిక 6 _ 1. 1940 

ఈ ఒడంబడిక రద్దయినతరువాత రాష్ట నంఘంవారు 

కళా వెంకటావుగారి అధ్యతుతను యొన్నికల కమిటీని నియ 

ముంచారు, ఆ కమిటీ వారు (యటహ్మాయ్య నూరయ్యగార్త సూచ 

నలను (్రోేసివేపి, పట్టాభి రమణయ్య నా యుడుగార్హ మూట 

లను మన్నించి జయం దృషి.లో ఉంచుకొని, అభ్యర్లులను నియ 

మించారు. ఎన్నికలు 1940 జనవరి 30 వ తారీఖున జరిగినవి. 
కాంగాసుచేక ఏ5 సీట్లు జయం. చల్త్లపల్తి వాకు 17 గురు, 

(పెసిడెంటు ఎన్ని కతంతు రాష్ట్ర) గంఘంనారు జరి 

పారు. అధిశ సభ్యులు బల రామకృవ్లయ్యగారిని (పెసిడెంటుగా 

వుండగోరాకు, కాని జయంకిఫునం రాజాగారిని అధ్య కునిగ 

మినిట్సు బుక్కు_లో వాశారు. కాసు ము దళో గెల్చిన 

రమణయ్యనాయుడుగారి పార్టి వారు ఆ ర్మాతి మంతనాలు 

జరిపీ మాకు అధ్యతస్థానం యివ్వకపో తే, చల్లపల్లి వారిలో 

కలసి, మోకు కల అభ్యరైన్ క్రీడించి ఆకాజూగారిని (సీ 

డెంటుగా ఎన్నుకుంటామన్నా రు. ఈ మాటవిని కాం సు 

కపఠివ రాగలదనే భయంతో జయంతివురం రావాగారికేను 
తొలగించి ఆ సానంలో కోలపల్సి లే య్య నాయుడుగారి 

చీకు చేర్చాకు. “అప్పటి రాష్ట్రకమిటి అధ్యశులగు (పకాశం 

గారే ఈ వ్యవహారమంతా నడిపారు. 

ఆ పరిపాలనకూడా అంతంత మాతేంగానే సాగింది. 

కొ దైిరోజులలో నే _పెసిడెంటుగారిమై ఏ శ్వాస రాహిత్య తీరా 
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“నంకూడా పెట్టబడింది. ఈ సంగతు లిట్లా వుండగా కాం గను 

(ైసిడెంటుగారి పాలన అక్రమంగా వున్నదని త సంవత్సరముల 

వరకు గవర్న మెంటువారు బోర్తును రద్దుచేస్తూ స్పెషల్ అఫీన 

గును నియమించారు. 

_ కహా జిల్లాబోర్డు చరమ ఫోం 

జననం ఫి బవరి 2ర_ 194) 

చురఠణం= దినవరి 15_1941 

వాసోదకం. 

యే కేచాస్మత్ కులే జాతా 

అఫు ఆతా గో కిణో మృఠళాః 

లే లర మయా వత్రం 
సూ తే “సమ్బీడనోదకం, 

ఆంధ్ధశాస్ట్రీయ కాం[గెసు కార్యని ర్వ్యాహకవర్షం. 

అక్ష వాంతి వచనం. 

అనాధ (వీత నంస్కా-రాత్ 

కోటియర్ష ఫ ఫలం లభేత్ ; 

చల్ల వల కూటం. 

(పెసి డెంటుకు అంకిత ౦. 

మా వాయామను తప్పక చరిత (పసిద్ధమాతుంది. 

అ, కాళేశ్వరరావు. 

కాంగసుపార్ట కి అంకితం. 

జిల్లాబోర్తులోని కాం గెసుపార్టీ; లీలంలో, నడతలో 

బాధ్యతలో బూ ర్రెగ దివాలాళలీసింది. 

అడుసుమల్లి గోపాలకృష్ణయ్య 
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కృప్లాజిలాకు అంకి కం. 
Ea గాః 

కాంగెసు వ్యవహారాల్లో కృష్తాజిల్లా వంగరాష్ట్రంతో న గా అఆ గా కు 
తులతి గుతుంది; 

కళా వెంక టావు. 

మృ ల్రికొస్నావం 

అకార్యకరణపాహోశమనార్లం. 

మృ త్రికాస్నానం కరిషేే, 

యం. కె. గాంధి 

చోరుకు అంకితం వర 141 

నా అనంతరం (పళయం-4&[69౯ me the deluge. 

3, లత్ముయ్యనా యుడు, 

_వెసిడంటు 

—కృష్లాప కిక, 

(వళయం కాకపోతే మశేపుటి? ఏడేళ్ళయినా ఎన్నిక 

జరగలేదు. 

(బవ్మాయ్యగారు చేసుకొన్న ఒడంబడికను [తోసివేసి 
కాశళేశంరరావు, పట్టా?ి, రకమణయ్యగాష్ట చేసిన ఘనకార 
మేమిటి ? కారాసు చీకుణో కాన్ని అవశతవకలు చేయిం 

చారు. చివరకు (పెసిడెంటు రాజాగారి శరణు జొచ్చాడు. 

అయినా ఆ బోకు రద్దయింది. చల్త వల్లికి 18 వాలు యివ్య 

డ మేమిటన్నారు? కాంగసు వాకు రమణ య్యగారు 

యేకమైనా చల్చపల్లి చాకు 17సానాలు నంసాదించారు. 
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(బవ్మాయ్యగారు రాజీలో యిస్తామన్న ది యిక నొక,_ టిగచా 

+) అ నాడు ఆగాక గారి మాటను మన్ని ౦చే వుంకు కాం 

రైసు బోరు సుస్థిరంగా వుండేది. జల్లాలో కాం్మ7గసు బలం 

పెరిగేది. గడచినడానికి వగచిన (వయోజనంలేదు. ద్రవం 

యెదుటివారినే గాదు కాల్చేదె, తమనుకూడా కాలుస్తుందిం 

కృష్ణాజిల్లా పెద్దలు మహాత్ముని నిజమైన శిష్యులవ లె మనుటకు 

(పయత్నింతురుగాక ! తమలో తమ కలహోలు వర భేదాలు 

మరచి ఇకనైనను అందరు సోదరులవలె మెలగదరుగాక ! 

“జాతులు దవులో. బొ౦దిన 

శ్రే మోాదమున వెలిగి చెలువొెందును ర 

న్నీతిం బాసిన విగత పి 

భూ తిం గడకొజువులట్లు పాగయునదు రధిపాం” 

---భాఠతము. 

me 

౪ ఎన్నిక లసంగతి బ్రహ్మయ్యగారికి తెలిసినట్లు ఇతరులకు "తెలియ 
దని బుకొవు కాలేదా? ఈసంగలే (బ్రహ్మణ్యుగాకిని గుకించివాన్తూ. నర 

నీంసాం గారిట్లావాశారు! “ఈ జిల్లా పరిస్తితులం ఈయనకు తెలి సినటు గా 

ను లెవరికి తెలియవు, యెన్ని కలలో కొంచెం డక్కా_ మొక్కీ_లంతిన్న మేకు 
లిడ్డ,..ల "న్స్ పనులు ఈయనకు వనికిరావు.. = చిన్న వయస్సు ఆ౦ె నా 

లోకాన్ని వదక ట్రినచూచిన 'సంస్మా_రీ +, ఎన్ని కలం వచ్చినాయంెటే 

ఎవరును యాయనను, సం పదైంచని ఎ ముందడుగు చేయరు,” కృస్టాపతిక 

20.89.82. ఇట్టి అనుభపజ్ఞాని మాటలు మన్నించక మనపెద్దలం జిల్లాను తీన్ 

కేరా చేశారుగద! 



కౌన్సిల్ ఎన్నికల విదోహం 

క॥ కంణుకము నోలె సుజను:డు 

గ్ర) ౨దబడీియు మగుడ మోాదికి న్నె గయు జుపోా 

నుందు డు మృక్సిండము వలె 

గి)ందబడి యడగియుండు గృపణాత్యమునస్ . 

—భ రృవారి 

ఈ క "స్పిల్ ఎన్నిక ఎనక పరచే ముందు ఒకనంగతి 
పాఠకులకు విశదపరచడం అవసరం. కృ స్టాజిట్లాబోరు ఎన్ని 

కలు అయినవి, కాం గెసువారు గెలిచారు. (బహ్మయ్యగారికి 

శృంగభంగం _ అయిందనుకున్నారు, చల్లపల్లి పాకును భంగ 
పరచిన, అలిఠరధులు మహారధులు. అంతటితో వూనకు 

న్నారా? బహ్మయ్యగారు మనతోపాటుండక మక్షిగట్టుకు 
న్నట్లు యొన్నికల్లో పనిచేయనందున ఆయనకు అంత వేయా 

లనుకున్నారు. అంతట కు టపన్ని కాం7సుకు వ్యతిరేకం 

గాను, చల్లపల్లి పార్టికి అనుకూలంగాను ఆయన (ప్రచారం 

చెసినస్ట్య రాష్ట్ర కాంగాసు అధ్యములగు పట్టాభిగారికి అర్జీలు 

ఆఫీసు గుమాస్తాలవల్త కార్యదర్శి (బ్రహ్మయ్య 

గారికి ఈ నంగతి తెలిసింది. అంతట ఆయన ఈరికారు 

ఇట్లా వుండటం మంచిదికాదని యెంచి తాను వోట్ 

నిరోపో లోకానికి తెలియగలందులకు, రాష /సంఘంవారిని 

ఒక విచారణక ర్తను వేయమని కోరారు. తదనుసారంగా 
పళ్ళంరాజుగారిని వేశారు. ఆయన అర్జలు చేతపట్టుకొని 
ఆయా పా/౦తాలకు విచారణకు వెళ్ళాడు. ఆ విచారణలో 
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వాటిలోని నంగతు లన్నీ కల్పితాలని తెలిసినంకతున, యహ్న్మయ్య 

గారు నివోషని రిపోకు (వాశాడు. 
ద బు 

ఇదివరకు కార్యగెసు తరఫున కౌన్సిల్ సభ్యుడైన 
పూర్ణ మల్లి ఖారునుడుగారి స్థానానికి ఎన్నిక వచ్చింది. ఆ 

స్తానంలో రాష్ట్రనంఘంవారు (బహ్మాయ్య గారిని నియమించాకు. 

రాష్త్ర కాం7సు సంఘాధ్యక్షులగు పట్టు భిగారికి 

(బహ్మాయ్యగారు గెలవరని అనుమానం కలిగింది. అయ్యా! 
కాంగెసునీటు పోతుంచే అని పకకాపం సౌచ్చింది, పట్టాభి 

గారికి, జానిమోద వాగు, కృృప్తాజుల్తా బోరు ఎన్నికల అనంతరం 
(బహ య్యగారిపె (పజలకు అయివ్షం కలిగిందికాన ఆయన 

సీటమి తప్పవు, కనుక లోగడ సభ్యుడగు పూర్శమల్తి ఖార్టనుడు 
గారిచేత గార్లు నామినేవన్ వేయించి పశులుగారిచేత 
[| బహ్మయ్య గారిని తీయించి వేసి మల్లి ఖాష్టునుడుగారెని నియ 
మించేటట్లు చేయుట యు క్రంకాదా? అసి ముట్నూ్నూరె కసా 

రావుగాకితో నం వలించారు. కృష్తా రావుగారు, ఇదివర శే 
కమ్మటూళ్ళలో జిల్లా బోర్లు వ్యవహోర౦వల్త వట్టాఖిగారి మై వ్యతి 
శికభావం ఉన్నదని చెప్పుతూ ఈపని మంచిదికాదని నలహో 
ఇచ్చారు. అంతట వట్లాభిగారు ఊరుకున్నారు. ఒకరోజున 
(బహ్మ య్య గారి కారులో" ఎక్కి. బందరులో (పచారంచేఇాప, 

కాం గసు అభ్యర్థికి వోటీగానిలబడ్డ అడ్చుమి లి గోపాల 
కృస్లయ్య గారికేరమణయ శాయ్హుగారు అనుకూలంగా నేగాక కాం 

(గను అభ్యర్థిపై క తెకట్సె కషల్ “పనిచేన్తూ పట్టాభిగారితో రోజూ 
మాట్లాడు తూ వెళ్ళుతూవుంజేవారు. జిల్లాబోర్లు యెన్ని కలలో 
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తమ కనుకూలంగా వనిచేయ'లేడని కాq్మ7సనుచారు కొందరు 

యెన్నికలలో పనిచేయలేదు. కొందరు (పచారం చేస్తా 
మని కారులు తీసుకొని అటు ఇటు, కులాసాగా తికెగారు. 

కాసి పసిమాత్ర౦ చేయలేదు. 1540 మార్సి 13 వ తారీఖున 

యెన్నికలు జరిగిన. ఇందరు ఇన్నివిధాల ఆయనకు న్యతి 

శీకంగా (పవ ర్తించినా, అడ్పుమిల్లి వారికి అధికంగా వచ్చిన 

వోట్లు 56 మాతమే. 

ఆనాడు చల్లపల్లి రాజాగాకితో పోటీ చేసినప్పుడు, 

అపజయం గా౭చినా కర్షుసివలే ఖ్యాతి గాంచారు. నైక 

జయం మో చేనన్నాడు పట్టాభిగారు. నేడు (బహ్మయ్యగారు 

స్యపతు విపథీయులచే కర్టునివలె ఓీడింపబడ్డారు, కప్పని చెదల 
ఛారతమన్న క్లే కృష్ణాజిల్లా రాజకీయ రంగంలో (బహ్మయ్య 

గారి తలే కార్యగస్ చరిత. 

ఆయనయందు అకారణవైరం పూని అవి వేకంగా 

కాం గెసుస్తానాన్ని పోగొట్టారు, కాం7౫సునారు. దీనిపై 

వ్యాఖ్యాన మెందుకు? వ కృష్ణా రావుగారి మాట 

వినండీ. 

“కాం(రాను ఏ [దోవా ము” 

“' బోరు యెన్ని కలలో తేక్కిన అన్ని జిల్లాలు కాం గెసుకు 

పట్టం గట్టుతూవుంకే ఒక్క క్ఫష్తాజిల్లాలోమ్మాతం కాం యెసు 

ఆధ్యర్యం లేకపోవడం, తమకు తల కొట్టి వేసిన బవ్రతుందనిపీంచి 
యెట్లా? తే నేం మసిపూసి, సూ కేడుగాయ జేసి, ఆబభోర్తుకూడా 

కాంగ్రాసుదని అనిపించుకున్నారు రాష్ట్రకార్యగెసు అధికారులు, 
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కాని ఆ సంతోవం నాలుగు రోజులు పాకైనా సరిగా నిలవ 

సీయకుండా కాల గసు తరఫున లెజిస్టేటెవు కొస్పిలుకు నిలబడు 

(బ్రహ్మయ్య అపజయం, తామిన్నాళ్ళు భయపడ్డ ఆ వెనుకటి 

పెనుభూతాన్నే తిరిగి మరియొక రూవఫులో వత్యతుం చేయిం 

చింది. తక్కిన జిల్లాలలో అది నరకు కాం గెసువారివి కాసి 

నీటుగూడా, యిప్వుకు కాంగైసుకే వశముకాగా ఈ ఒక్క. 

జిల్లామా తం, కాం గాసుకు వున్న నీటుకూడాపోయి, సంచి 

లాభం చిల్లి are నట్టు జిల్తాయొక్క- దుర్యశస్సును తిరిగె 

(పాణ పతిష్షచేసి నిల్సినది. (నతేరి చెడినా, ఫలం దక్కకపోతే 

యిక యేమనాలి చెప్పుడి, మన జా ర్భాగ్యం. 

[బహ య్య గారు అపజయం పొందడానికి కారణ మేమి? 

ఇది కేవలం | పతికవీ.యొక్క_ బలంవల్ల కల్లిన అపజయమే 
అయితే, మనమంతగా చింతెచవలసిన పనిలేదు. ఓటర్లలో 

యింకా బస్టిసు మెంటాలిటీ్ఞు (వబలముగా వున్నదని ఒక్క 

ని ్టూాక్ప్చుపిడిచి వూకరుకుని యుందుము. (_ఆ్రహ్మయ్యగారికి 

కలిగిన నో టపి అట్టి సరళ మైన ఓటమికాదు. ఇందులో చాల 

కుట్రలు వ[దోహములు జరిగినట్లుగా అనేక సిదర్శనములు 

బయట బడినవి. (బ్రహ్మయ్య గారు చల్లపల్లి మసివ్మ అసి, 

అతనికి ఓటు చెయ్యడం చల్ల పల్లికి ఓటుచేసిన క్లైనసి, కాబట్టి 

గోపాలకృష్ణయ్య గారి కే పీబ్లు ఇవ్వవలసిందనీ, ఆకాశ రామన్న 

వు త్తరాలు గుడి వ'లేరు సిర్కా-ను౦డి గామా లలోని కొందరు 

(బాహ్మణ సోటర్లకు వచ్చినవి. మొన్నటి జిల్టాబోర్హు 

యిన్నికలలో కాంగెసు తఠఫున నిలిచినవారే కొందరు 
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(బహ్మయ్యగారికి వ్యతిరేకముగా బహిరంగ (పచారము 

చేయుట సంభవించింది. (బహ్మయ్య గారి తరఫున ఆయాపోలింగు 

“ఇంటత కు పంపబడిన కాం గెసు యెేజంక్లు కొందరు, పోలింగు 

నాడు అయిపు లేకుండా గారుహోజర నారు. (వచారం సిమి త్తం 

కారులిచ్చి (గామాలకు పంపబడిన మరికొందరు కార్త తోనహో 

మాయ మైపోయారు. యీ పరిసితులన్నీ వ్మి సూచిస్తున్నవి గ 

కాం గసులోనే విదోహము బయలు దేరి, కాంగెసు అపజ 

యానికి కారణభాతమైనదని స్పషంకావడం లేదా? రాష్ట్ర 

కాంగెసువారు యీ విషయములో సనమ్గగమైన విచారణా 

చేయించి, క_రవ్యాస్కి పూనుకొందురుగాక - అని హెచ్చ 

రించుచున్నాము. 

కృష్ణాజిల్లాలో కాం7సు నేడు యిట్టే చజార్యాాంపు 

సితిలోకి బడిపోవ టానికి, ముఖ్యకారణం ఏవముంళశేే _ కాంసు 

నందు వస్తుతే? అభి వూనంలేని, కాల్మగెసుతేర్యరి 'యెరిత 

మాతమూ వంటబట్టని, గంపల వాలబడినదె, జిల్లా 

కాం గెసుయొక్క- భవితవ్యం కాంగెసుమొుక్క_ పె పై విజ 

యాల నాశించి, అంతుకొనం ధర్మబ లాన్నికూడా బలి పెట్ట 

డానికి వెనుదీయసి (ప్రవృత్తి 3. అభికా ౧౨౦లో వున్నంత లము 

ఈ దుస్థితి తప్పదు. రాష్ట్రాఢకా' లఅబ్బటికైనా కన్ను విప్పు 
తారా అని వూ (పన్న! గా గెసు కమిటీలు కాం7సు 

గోతులు అందరూ, శాలి సమరానిక నంసిక్టంకా వాలని 

మహాత్ము డొకమూల ఫఘోపపెడుము గ్నాను. అహింసా 

యుదానికి దేశమంతా వరి పక్వస్థితిలో క రావాలని యెదుకు 

తెన్నులు చూస్తున్నారు. కాని న (పాంతీమైనా సరిపక్వదశ 
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లోకి రాగలబేమోగాని మా కృష్ణాజిల్లా పరిపక్యో మయ్యె సూచ 
ననూ తం యింతేలో కనుపించడం లేము. కృషప్తాజెల్లా యిప్పుడు 

వరివక మై జిల్లాకాం_గసువి దోహోనికి వెంటనే అత్మవరిశోధన 

చేసుకొని తగిన (పాయశ్చి త్త విధిని జకపుకుంకేగాని ఈ దోమం 

పరిహార మె ఈ జిల్లాలో కాంగెసు, త్న విళుద్దత్యాన్ని తిరిగి 

(పలివ్మించుకొనజూలదు. కార్మగెసు అధికారులీ విషయములో 

అ్మృపమ త్తత వహీంచెదకు గాక |» కృబావ త్రిక 23_3_40 

కాంగైసువాదులలో ప్రముఖులకు మితవాదుల 
మేథగాస్ి, రాజకీయ వకిక్షానంగాని లేకు. బస్టిసుపార్టీ 

(పముఖులకుగల వ్య క్రిప్రాబల్యం, పలుకుబడి పిరికి కూన్యర- 

వీరిలో మహాత్ముడు త్యాగశ క్రి క్స్ నై ె లెక పతి కిలగచే శాడు, 

అందువల్ల పీకు. అధికులయ్య్యారు. ఆ శక్తిని పోగొట్టుకొని 

కారవులవ "లె ఒకరివావు మరొకరు కోకు కొను ట -జీశజేమం 

కోదుం 

ఇంకేకాదు. CoABor’g wile must nos only be 62819 

but sbove BuspicioD. దుశ్లీలం లేకపోవడం వాలదు. దుల్నీ 

లవ శంకకుకూడ ఎడమీాయకుండా వుండాలి. ప్రజా సేవకు 
అంకితు లైన నారు Res కలలో అనుష్టుంచవ లసిన ధర్మమిది. 

ఆత్నతరిశోధన చేసుకొని, అంతకలవహోలు, ద్యేపాలు 

పోగొట్టుకుంకే కాని కోర్మగెసువారి పతిష్ధు నిలవదు. 



అ స్పెంబ్లి అభ్యర్థిత్వపు అలజడి 

“తను కార్యంబు బరిత్యేజెంచియు ఎ రాక్ట్రప్రాాపకుల్ నద్దనుల్ 

దమ కార్యంబు భుకించుచున్ బహి తార్థ వ్యాపృతుల్ 

మధ్యముల్ 

వమ కె కళంక తా తాతుక నుల బెక్యుల్ కానా ౪9 

గము గాంఏచెడు వార లెవ్యరొ యెసంగన్ శక్యమే యెరికిన్. 09 

--భ కృృహంరి, 

లోగడ ఎన్నికలు 1937 నం! ఫి ఎవరిలో జరిగినవి. 

తిరిగి 9 యేండ్ల అనంతరం. 1946 మార్చిలో వచ్చినవి. 

కాంగుసు అక నా పెట్టదలచింది. ఈ దఫా (బ్రహ్మయ్య, 

వల్లభ నేని రామబ్రహ్మం, సీతామహలక్ముమ్మ, దుక్కి-పాటి 

నా గేశ్యర రావు గార్లు ఆభ లగా దరఖాస్తు చేశాను, రాష్ట్ర) 

పొర్ష మెంటరీ ఉపనంఘంనారు అంతటా నంచారం చేసి 

విచారించినశ్లే వీరిని గురించికూడా బెజవాడలో విచారణ 

చేశాకు. వివిధ తాలూకా కాం గసు (విసిడెంటు కఫకటరీలే 

గాక (టబవహ్మాయ్యగారి కనుకూలంగా హ్రృమాగరు మూడువందల 

మంది సామ్యం చెప్పారు. అందుచేత చాకు వతోగీ) వంగా 

(బహ్మయ్యగారినే అలిండియా పార్ల మెంటరీ బోర్తుకు సిఫార్సు 

చేశారు, హరిజన అభ్యర్థిగా 'వేములకూర్మయ్యగారు కూడా 
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సిఫార్సు చేయబడ్డాడు. (పజాభిపాయాస్ని బట్టి (బ్రహ్మయ్య 

గాలే అభ్యర్థిగా వుంటాడని తలచి కమ్య్యూనిస్టులు యో 

సెఫార్చుకు ముందే ఆయనపై వ్యతిశేక (ప్రచారం చేయ 

సాగారు, 

పానల్ ఎన్నికలలో తనతోటి అభ్యర్థి కూర్మయ్య 

గారికి సాయము చేయుటవనరమని తలచి (బహ య్యగారు, 

ఆయన మిత్రులు జిల్లా అంతా స్వంత ఖర్చుతో తెకెగి పచారం 

చేసి, వర్క ర్లనుకూడా నియమించారు, పరిస్పెతులి ట్ల" వుండగా 

ఆలిండీయా పార్త మెంటరీ బోరువారు ఈ నామినేషన్ లను 

గురించి ఆలోచించసాగాను. ఆ బోర్లుకు పశ్తులు, పట్టాభి; 

శంకరరావు చేవులు సభ్యులు. విచారణా జరుగుతున్న బొంబాయి 

పట్నానికి, ఆభ వరా కొందరు, అభ్రముల తరఫున కొందరు 

తేమ నామినేషన్లను బలపరఠచుకోవ డాని వెళ్ళాప. _గ్రహ్న్మయ్య 

గారు స్యయంగా వెళ్ళనూ లేదు, మరియొకరిని పంపనూ లేదు, 

రావుబహదూరు బికుడాంకితుడు జిల్లా యుక్రరంభు కార్యదర్శి 

కాం 7సుకు ఖవపర్ ఏ నుండి కాన్సిలు ఎన్నికలలో 

(టహ్మయ్యగారికి వ్యతిరేకంగా వనిచేసిన జస్టినుపార్టీ (సముఖు 

డైన రమణయ్య నాయుడుగారు కాం సుకు అన్యాయం 

ఉకుగుతుందనే నెపంతో బంహ్మాయ్యగారియందుండే వ్య క్రిగత 

జ్వేమంళో నూతన ఖాను వస్త్రథారియె బారిబాయి వెళ్ళడు, 
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ఇట్టె రమణయ్య గాయుకుగారిని, తాను బందరు 

నోబుల్ కాలేజీలో పాఫెినపగావున్న పుకు, తేన నిష్యుడని 

పలుకుబడిగల ప్రీ డరని ఆయన ఒకరి తరఫున రాక, కృస్తాజిల్లా 

పరిస్టితులు తెలుపుటకు వచ్చారని పళుబుగారికి పట్లాభిగాకు 

పరిచయం చేశాను. రమణాయ్యనాయుడుగారు, లోగడ 
అస్పెంల్లీకినికాన్సిలుకును నిల్చి (బహ్మయ్య గారు ఓడిపోయారసని 
పలుకుబడిలేని ఈ న్య క్తిని తీసివేసి మరి ఒకరిని పెట్టటం అవసర 
మని చెప్పారు. 

గుంటూరు. జిల్లానుండి సూర్య దేవర రాబజ్యలనీ, చేవి 

గారు వెళ్ళి స్రీలు ఓటక్షలలోనగంమంది వుండుకేగాక కాం 
సులో (ప్రవేశించి వాకు ఛునతర త్యాగాలు చేశారు కనుక 

వారిని అధికంగా నిలుపవలసిందని హీందీలో పార్ల మెంటరీబోర్లు 

యెదుట చెప్పారు. 

ఆమరునా జే కృప్లాజిల్రానంగకతి ఏిచారగణకు వచ్చింది. 

బవ్నాయగారు అభఛ్నంగా వున్నందున  కూర్నయగారికి 

వ తమ స. కృస్తాజిలా oi 

( పసిడెంటు రామ| బహ్మం౩గారు పకేలుగారికీ -కులిగాం ఆ 

ననుయాసికే వంపారు. పర్యవసానం (బహ్మయ్యగారిని తగ్గించి, 

సీతామహాలత్ముమ్మగారిని ఆసానే నిలుపుట జరిగింది. 
(బవ్మాయ్య గారిని అభ్యర్థిగా తీసి పేశారని వెలియ 

గానే జిల్లాలోను బయటనూకూడా గొప్పఅలబడీ అంవోళన 

బయలు చేరింది. ఆరువందల "బలి గాములు వెళ్ళినవి. ఆ 

రాబ్యలమ్నీ జేవిగా శేమళ్ళా పశేల్ గారివద్దకు నెళ్ళి _్రహ్మాయ్య 

గారు చాలాకా లంనుండి (వజా సీవ చేస్తున్న (పముఖుడు, శ్రీల 
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సానం కోనమెనప్పటికి ఆయనను శీసివేయటం అన్యాయ 

వున్నారు. వారిజన ఆధ? వెమాల కూ య్యగారు 

Sar er ఇంతవరకు నాకు పానల్ ఎన్నికలో పని 
చేశాము కాని జిల్లానఘమువారు యేమో పని చేయలేదని 

గనుక ఆయనను 'రీసిశేయుట అక్రమమని అన్నాడు. 

యెర్నేని సుబ్రహ్మణ్యం, లేమా నాగి రెడ్డిగా జిల్లా 

తరఫున కాయబారం వెళ్ళ జిల్లా పరిస్థితు లన్నీ "పెళులుగారికి 

ఏన్నవించారు. అంతట అయన వాకు చెప్పిందంతా న్యాయ 

మేనని అంగీకరిస్తూ (టబహ్మయ్యగ' రిక అకళమం జరిగిన నూట 

వా సవమేగాని అది వట్టాభిగారి జిల్లాగనుక అయన అంగీక 

రించంది, తానేమీ నూర్పుచేయజాలసని వకేలుగారన్నారు. 

ఆం ధరాప్ర. కాం్యగెసు సంఘానికి కార్యదర్శిగా నున్న 

కలా వెంక టావుగారు (బ్రహ్మయ్య గారిని తీసి వేసినందున 

అక్రమం జరిగిందని అంతులేకుండా 'కుల్మిగాములు వన్తూ 

వున్నవిగాన వారు పునర్విచారణ చేయవలసెందని పకేులు 

గారికి బలిఫోనుచేశారు. దానికి సమాధానంగా, (బ్రహ్మయ్య 

గారికి అన్యాయం జకిగిననంగతి తనకు అర్హ మైన దసీ పట్టా భి 

గారళోచవ్పి దీనిని మార్చవలసిందసి త. హా తనకు 

తెలియ జేస్తే తాను మార్చగలనని పకులుగారన్నారు. 

జిల్లా (వముఖులు కొందరు వట్లాభిగారిని దర్శించి పకులుగా8ి 

అభిపాయాన్ని తెలియచేస్తే, పకులుగాకు మారిస్తే తనకేమి 

అభ్యంతరం లేవని చెప్పాకు. 

ఇది ఇట్లా జకుగుతూండగానే నామినేషన్ రోజా 

వచ్చింది. రాష్ర్రకార [సు అధ్యక్షుల పత్యేక అనుమతిమాద 
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(బువా య్యగా రు నామినేషను వేయుట జరిగింది. నామినేషను 

ఉవసంహారించుకో వలసిందిగా పశేలుగారినుండి లి గా0 

వచ్చింది. (బహ్నాయ్యగారు సుశిక్రుతుడగు సైనికునివలె తేస 
నాయకునిమాట మన్ని9చాడు. 

ఈసారి జమిందారు లవరూ కాం సుకు వ్యతి ౧ 

కంగా నిలవ కేదు. కమూ నిసులు ఆ జమింవారులు వరించిన 

'య్మెకపె పెకైనే వరించి కాం, గసుకు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డారు. 

(బవ్మాయ్యగారిని తీసివేసి అయనసానే సీ శామహలమ్మేనా 
గారిని నిలిపినందకు అమెకు ఓట్లు యివ్వకుండా వుండాలసి 

కొందరు, మరికొందరు అంతకంళ మరొక అడుగు ముందూ 

వేశారు, కమ్యూనిస్టు అభ్గ్యరి చలసాని వాసుచేవరావు 

గారి కేయిచ్చి, సీ కామవాలత్ఫిమ్మగారిని ఓడింపతేల పెట్టాను. 

-ఈ వరిసితులం పరికించారు టబహ్మయ్యగారు. మోటా 

రులో వస్తూండగా ఆయనకు గూటిమోద బలమైనదెబ్బ తిగి 

లిందె. పనో ఆయన యెన్ని చోట్లకు కై లిఠగగలకు* అందు 

చేశ ఆంధ్యపభలో (ది 1946 సం॥| మార్చి 19 కాంగెసు 

(పళిష్ప కాపాడవలసినదసి హెచ్చరిస్తూ ఒక (వకటనచే శారు, 

అందులోని ముఖ్యాంశాలు ఈ నియా జక వరము? _ప్రధముస. 

రాష్ట్రపార్త మెంటరీ వుపనంఘము వారిచే యేక్ళగీవముగా 

నాజవేరు నియమించబడి, అన్ని తాలూకాలలోను పిరివిగా 

(పచార మొనర్చుట జరుగుటయూూ, కొందరు సానిక పముఖుల 

గూడుపు కాణీవల్ల నాపేరు తొలగ్గింపబడుటయు జరిగినందున 

జిల్లాలో సి కాంగెసు వర్తీయులలోను, (పజలలోను ఒక్ పిధ్ధ 

మెన నిగ త్సాహమేర్చడీ, (వచాకం వగైరా తగినంత చురుకుగా 
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జకుగుట లేదని తెలియుచున్నది. వ్యక్తులయొక్క_ పవర్తన 

దృషిలో వురచుకొనవలదసియు, కాం్టగెసు పతిష్టను కాపా 
జా 

డుటళలో కాంసు కార్య కమ నిర్యవాణలో మన మితక 

జలాల శెంతమా తము వెనుక బడ రాదనియూ మనవి చేయు 

చున్నాను. 26 సంవత్సరము లనుండి యు కాం7౫సు యెడల 

ఛ కివిశాంవములు కలి సెనికునివలె (పప రించిన చేను ముం 
ype శ ౧ లనే కి 

కును అట్టి భక్తి (కదల చే కాం సు కార్యక్రమ నిర 

హణలో | పాణగార్నణ చేయుదునని మనవి చేయుచున్నాను.” 

“కాం సు అభ్యర్థుల కే విరా వో బనిచ్చి, (పత్యష్దల 

తవాజటునహో పోగెలుకొనునటు చూడపలసినవిగా హపాచ్చ 
గా లు ౧౯] 

రించుచున్నాను” 

దీనిని పురన్క_రిరిచుకొని ఆం, థెజేశంలో అధికవ్యా పి 
అణాకో 

గాంచిన ఆంధ్ర పభ “మన కర్తవ్యం” అను శ్వీకతో సంపాద 
కేయం వాసింది. దానిలో కొంతభాగం, 

“నాకు అన్యాయం జరిగివుండవచ్చు. అయినా కాం 

సుకు అన్యాయం చేయవలదు.” ఈ పలుకులలో కాదుగాని 

ఈ ధోరణిలో (శ్రీ) గొట్టిపాటి బవ్మాయ్యగారు చేసిన ఒక 

[పకటనను, చేటి సంచికలో నే వేరొక చోట ము దిస్తున్నాము. 

యూ (పకటన యంత వుచిత మైందో అంత వు త్తమమైనది. 

యింత వు తేమమెనదో అంత వుడా త్తమైనదికూడా. 
లీ R= రీ మొనా 

“వతి కాంగాసు సభ్యుడు పతి కాం_గసు అభిమాని 

(పతి జాతీయవాది, (ప్రతి చేశభక్తుడు, ఒక్క మాటలో (పతి 

భారతీయ పౌరుడు (వస్తుతం అనుసరించతగిన అనుసరించ 
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వలసిన వైఖరిని UU బ్రహ్మో టు తమ (పకటనలో 

నూచించాకరు. 

వారన నభలకు కారి7సు అభ్యర్దులను నిర్నయించ 

డంలో ఆం: ఫరాష్ట్రంగో నేమి, అన ప్ర రాహ్ట్రాలలోగేమి ఫొన్ని 

పొరపాట్లు జరుగక పోలేదు. యిది టీ టీ శోచసీయ వివ. 

యం కావచ్చు. కాని జరిగిపోయినడాని విషయమై యి ప్వ్పుడిక 

విచారించడంగాని, కినుక వనహించడంరిగాని తగదు. 

'కాం7సు అభ్యర్దుల నిర్ణయం విషయ మైం జరుగన ౯) 

సిన_-జకుగదలచిన = అందోళన, యేదో త పార్త, 

మెంటరీ బోర్లు అంతిమ తీర్మానాన్ని చేయక పూరం జరిగింద, 

యిప్పుడిక యా విషయమై విమర్శ కూడదు; అందోళన 
తగదు. ఆగవాం అనుచితం కాగలదు. అలక మసహోపచారంగా 

వరిణాముంచగలదు. 

“కాంగ/ను (వజాసా్యమిక సంస. అంతిమ సిర్గయం 

బజరగనరితవరకు విమర్శ చేయడం _ నిస్సంకోచంగా జా న 

యంగా, నిశ్చలంగా, స్శి తంగా విమర్శచెయడం - పతి పజా 

స్వామిక sss సభ్యుని జన్మబాకుకః (పతి సభ్యుడు తన యొ 

బజన్నహక్కును వినియోగించుకున్న పడే (ప్రజాస్వామిక సంస్థ 

లకు బలం పథా, ద్ చీ « 

కాని అంకిమ నిర్ద యం జరిగినంత నే, విమర్శ సమసి 

పోవాలి, సగ యని రయంగానే డాన్ని సంభావించాలి. యిట్లా 

సనంభావంచడం౦ సహనంతో నూ త్రమే కారాదు సంతో 

వంగా; గత్యంతరం లేనట్లు నూతమే కారాదు; హృదయ 

పూర్వకంగా శ్రీ గొట్టపాటి బహ్మయ్యగారు యీావిషయా న్నే 



15) మన కెగు పెద 
a= ది 

కృష్తాజిల్లా కే కాకుండా, యావధాం ధచేశానికి ఆయన చేసిన 

(పకటన వర్తిస్తుంది, 

14 వ! లై ..- యీ వ్య కాంగెసు అభ్యర్థి [ అనే (పశ్నకు యిక 

_ప్రాథాన్యం లేనేలేదు. కాగ7సు అభ్యర్థికి విజయమా 1 లేక 

అతని (పతేరికి విజయమా |! యీపశ్న శే నేడు _ప్రాథాన్యం పై 
లి 

కక న్ని దృష్టిలో పెట్ట కొనే నేడు (పతి కాం7సు 

గభ్యునితొపాటు (పతి కాం గెసు అభినూసె కూడా, కార్య 

ఎంగములో నిలవాలి; యెన్ని కల (వచారాన్ని కొనసాగించాలి; 

బఐజయళీ:ని మోగింవాలి.” 
ఇ డొ చ యెన్నికల (ప్రచారానిశె యశ్చేటులో కారక కమం 

"నసుకున్నాకు పట్టాభిగారు. యువజనులం తా (బహ్మయ్యగారిని 

తీసివేసినందుకు ఆవేశంతో వున్నారు. అలజడి అధికంగా 

వున్నది. ఈ సంగణె వాకిక్తి విన్నవించారు కొందరు. అందు 

చేత ఆ కార్యకమాన్ని ఆవేశారు. తర్వాత ఒక్క రోజున 

పప్లాభిగారు యెస్లేటం తా తిరిగారు. అప్పుడుకూడా కొడాలి 

మొదలగు కొన్నిచోట్ల పట్టాభిగారు వచ్చినవ్వుడు, తమ వ్యతి 
చేతను వెల్ల డించకపో లేదు. 

(వార గౌకి హాచ్చరిక, దాని పె ఆంధ పభ 

వ్యాఖ్యానము చేసిన తర్యాత అందరూ అనుకూలుకగుశ్వే 

గాదు, కాయను వ విజ మూనిక్రె కంకణం కట్లుకొని 

ఆంధ వభ, (టవ్న్మాయ్యగారు కోరినట్టు జయభేకీ మోగిం 

చారు. వార పెక్సైలవారికీ అనాడు జమోండారులకు పట్టెనగలే 
పటి౨ది. 

లు 
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(బవ్మాయ్యుగారు TNT గాకపోయినా, 

ఆయన (పజాపళిని ఖే. (పజలు హృదయసీములలో ఆయన 

గారవస్తానాన్ని పాంచే వున్నాడు. _పవారు చేసే మూాక్చుల 

వల్ల _పజా చీవకునకు పతనమంటూ “వుండదు. పదవి _పజా 

చేపకు ఒక ఆలంబన. అంతకీంకు అన్యముగా తెలచ రాదు. 

పదవి లేనందున గొరవము లేదా * 

“పదవి కొందరికి అలంకార మైల కొందరు పకవికి అలంకా 

రం. పదవి అధికార మిస్తుంది అదే వోకు తుంది; పదవివల్ల 

(వతిప త్రి ద లభిస్తుంది, (పకిష్ష Ne (3 

K పదవిలో పెద్ద వేషం _. బాలా లోపాలను చాలా 

వరకు కవీ ఎపుచ్చడం. 

“| పజ లేక పోవచ్చు; ప్రతిభ పూజ్యం కావచ్చు; నే క్తి 

సామన్ధ్యాల చారి దం వుం డవచ్చు- అయినా వదవికల పాడు = ఇ 

అగ "కివలం శుంఠ అయితే తేప్పు - యో లోపాలు బయట 

పడకుండా గుంభనగా కాలన్నేపం చేయవచ్చు. యిక యేపాటి 

(పపంచజ్లానమున్నా, యేమ్మాతం యుక్తాయు క్ర విచకుణ శే క్తి 
యున్నా, వదవికూక్చే (ప కాశంవల్ల దీ ప్రివంతుడనచే (భ్రమను, 
లోకానికి కల్లించవచ్చు. 7 

క! యిట్టినారు పదపవిపోయిన వెంటనే అండజాఎన వోటి 

గోడవలె చకికిలబడ తారు. కేళెయిపోయిన అద్దములువ ల వెల 

వల పోతాకు. గాలిపోయిన కె్సువలె యోసుకువో శారు.” 

““పదవిపల్ల రాణకువచ్చే వారి సంఖ్య యెంత అధిక వో 

పదవికి రాణింపు కెచ్చేవారి సంఖ్య అంతస్యల్పము. మేధాశ కి 

అందరిసాతుగా దు. (పకొభ _వదర్శించగల నాకు బహుళొద్ది 
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మంది. వ్యుత్పన్ను లనగలవారు, అకుదుగాకాని గానశకాసు. 

శ్యాగధను లైన వా కేమి! సిస్స్యార్లు ల్లెనవా రేమి, చాలాతక్కు_ప. 

అందమన- నే వదవికి రాణింపు కూ ర్చెవారు, నర్య(త న్యల్పరం. 

'“యెటెవారిక్ పదని అధికారాన్ని కూర్చృవచ్చుగాసి, 

చాసివల్గవచ్చే ఆధిక్యత లేదు. వారి అభిమతాలు చెలడానికీ 

పదవి వుపకకించన మృనుగాని. డానినల్ల వారికి కొత్తగా వచ్చే 

యశస్సు లేదు. పదవ్వలో వున్న ప్పటిన లనే లేనప్పడుకూడా 

వారు స్యయం (పకాశు లే (ఆంధ పభ 18-6-48) 

ఇట్టి స్య యర్మపకాశంగల_ వముఖులలో గణ౦చదిగిన 

బారు (అహ్మృయ్య గారు. 

నాడు ఆయనకు తానన నభ్యత ౦ లేకుండా చేయ 

బడినది. కాసి శాసననభ్యుసిక ౦కు పలుకుబడి గాఠనం 

(వజలలోగాని (పభుత్యరిళోగాని తక్కువగాదు. ఆయనకు 

అనాడు శాసనసభ్య్వత్వ మేగాదు, ఎట్టి పదఏలేదు. కాని (పజా 

విశ్వాసం, కార్యదమేత, లో కానుభవము,సేవాస కి మవలగు 

గుణాగణముల వలన (పజానాయకుడుగా యెన్నపడ్రాడు. 

(పజాసేవకునకు పదవి ఒక ఆలంబనగాని అధికారముగాను. 

ఆయన బజీపితవిథాన మో సత్యాన్నే ఉద్ధొ'షిస్తున్నది. 

ఈ నందర్భంలో ఆయన 1997 మార్చి ఆరవ 

తారీఖున కృష్లావతికలో అస్పెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతెరం తెలి 
విన అభివందనాలు, పదవులను గురించి ఆయన చిత్తవృ తి 
యెట్టిదో తెలుసుకొనుటకు అధికంగా భోడ్పడగలదు. 

“కాంగ్రాసు ఆజ్ఞను శిరసావహించి, నా సేవకనుజ్ఞ 

నీయవలసిందని మిమ్ము అర్ధించితినే కాని దీనివలన నేదియో 
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మహో భాగ్యము (గామికొనగేరిన వాడనుగాను. మొదటి 

నుండియు వైతుల కష్టసుఖము లలో భాగస్వామిని గనుక అవ 

“కాశము లభించినవు జెల్ల నా స్యబుద్దితోను, కాం సు నల 

హోాలతోను, యింతేకుపూ ర్యము చేయుచున్న మో సేననే 

యిపుడు మో సెలవైనచో అ స్పెంల్లీ క్యారమున చేయదల పెట్టె 

తిని. అంలియేకాని, యితరము-లెన + ధికార వాంఛలకు అకులు 

సాచిన వాడనుగాను. మో అనురాగమే, నాకు సింహాసనము. 

మో ఆమోదమే నాకభిపేశము. కావున నేనవలంబించిన 

సేవావతమునకు అ స్పెంబ్లీ (ప్రవేశము కంకణధారణకాగల చే 

గాని, తద్భపవేశము వుద్యాపన నూతము కాదని విన్నవించు. 

చున్నాను. 7» 

నాజేకాదు నేడూ ఆంతే ఆయన ఆకాంయ. పదవిలేని. 

గెరవమే ప్రాముఖ్యతను గడిస్తుంది. 

“వనజభ నుండు కోపమున వాహనమెన మరాళభ రకున్ 
న వాతో 

వనజవనీవిహారకలనంబు దొలంగ౯ంగంజేయుగాని గుం 

భనమున దుగ్గజీవన విభాగవిధాననిరూఢ నై ఫుణే 

జనితయశోవిఛవసారము హంనకు మాన్చజాలు నే”, 

ne భర్తృహరి 



జలు బీవితం 

“చశను కికి పోరాడు ధీరమతులు 

ఆత్నస్వాతఇ త్రము న చడలియాడు కతన 

వారిపాలికి జరసాల న్యర్త కాల 

వారి కనమాన మనునూట వట్టి నూ+ట.” 

నల్హ బెఎడాల కేసులో 1980 మార్చి 15 వ తారీఖున 

తెకీంపబడిన మొదటి యెసిమిదిముందె ముద్లాయురాలు “రాజీ 

మండి జయిలుకు పంపబడ్డారు. అది నఠకు న. జైలును 

గూర్చి వినడ మేగాని (పధమానుభవ మిదే. ఆ చైలు కిండి, 
మన ఇళ్ళల్లో కుక్క_లు కూడ తినవు, పుపుగులు పడ పొతే 

వుప్పుడు బియ్యపు ముద్ద. అందులో ఇనుప మేకులు నహో 

గలిజేు వగైరా నమస ఓవధుల నంబంధమైనవి. పుచ్చు 

కందులతో వుడికీవుడకస దేవతా పులుసు; అముద్ద యో ఫులు 
సుతో జీవయాత చేయాలి, రూల్బు! పకారం ఫై దీలకు రావ 

లసిన కాయగాశలు అధికారులు కం్బటాక్తర్లు "క్ర కై కర్యం 

చేస్తారు. ఈ తిండి సహించక రెండు మూడు రోజులు పస్తు 

wa: వున్నారు. తర్వాత కాల కమంగా అలవామైపో యింది, 

రాజమం డీ చైలుకువచ్చిన మొట్ట మొదట a ఖై దీలు 

పర. ఆత్నగారవం గల ఈ రాజకీయ ఖైదీలు అధి కాల 

కజ్జలను కరసావహీంచక' తిరస్కరించుటచేత ఈ [వభావం 

సాధారణ ఖైవీలలోకూడా పడుతుందనే అధి పాయంతో 
ఇక్క_డను:డి పీరిని (టాన్సుఫర్ చేశారు. ఆ మార్చడంలో 
కూడా ఏరంకతా ఒక చోలవుంకే సంఘీ ఫావంతో (పతిఘటి 
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స్తారని తలచి విడదీసి, వేరు వేరు జైళ్ళకు పంపారు. _బహ్మ 
య్యగ"రిని బరంపురం జైలుకు పంపించారు. సక్యాగహుల 

నైతిక పకెహ (వధమంలో (వభుత్వంనారికి తెలియనందున 

oe sas శాప! ఈ ఖె దీలవలె, దొంగెలకువలె బేడీలు 

, పొలీసు బందోబస్తుతో. 'రాజమండీనుండి బరంపురం 

వెళ్ళుట తటస్తించింది. బరంవురం స్లేవస్ నుండి జైలుకు 

అంకతకంశు బందోబస్తు లే. తీసుకువెళ్ళాం, ఆయనను కష్ట 

పెట్టాలను వు శేశంతే వేసిన వూాన్చు, ఆయనకు శుభ్గపదమే 

జ్ వర రాజమర్మడీ జరి: నూవన్నెంటువంటి కకినచితుడు 

కాడి జయిలు అధికారి. అక్తింగు సూపరంబండెంటుగానున్న 

మేజర్. శేరక్ అయిర్తండు దేశీయిడు. చాలా. యోగ్యుడు. 
ఫైదీలను కన్నబిడలపలే : సూాచేవాడు. అుతంత మాతేంగా 

వున్న ఈ ఖై దీల కేవన్లో దొంగిలించటమంటూ ఈ జైలు 

లో లేవు, సామాన్య ఖెదీలనే ఆ విధంగా చూచినపుడు 

రాజకీయ ఖైదీలను మర్యాదగా చూడడంలో ఆశ్చర్యంలేమ. 
ఆయన స్థితిగతులను అడిగి బి. కాసు యిచ్చాడు, 

సూవన్నెంటు. 

ఇఎతలో శాసనోల్త ౦ఘు కే కోడ్యమం _(పారంభ మైంది. పంద 

లాది చేశభ్గ క్తులు జై వై లుకువచ్చారు. ఈజైలుకు వచ్చినవారిలో 

(వధముడగుటచేత అందరిని అప్యాయంగా. అహ్వాసించే చాధ్యత 

ఆయనమిీాచే పడింది. పాకశాల పరిపాలన అందర కలసి 

ఆయనమో జే వుంచారు. అక్కడవున్న నత్యాగహులకు 

అధికారులకు యేమైనా అభి పాయభేదాలు వసే తగా దాలు 

లేకుండా చేసి సామరస్యంగా నడుచుకు నేటట్లు చూస్తూండేవాడు. 
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తర్యాత ఆయనకు బి. కాసు ఖాయమై ప 

అచ్చటెనుండి వెల్లూరు జెలునకు పంపబకడ్తాడు, వెల్లూరు జై 

నూపరెండె- టుకూడా బరంవుకం సూప కెండెంటువలె రాజ 

కీయ ఖై దీలనందరినీ మర్యాదగా చూచేవాడు. ఆ ననుయ 

ములో కొద్దిగా యింగ్లీ షు, ఓందీకూాడా దదివాడు, ఇకాడ 

వున్న నాల్లు నెలలు బాగానే గడచిసవి. పండుగ పఠ్యాలకు 

స్నేహీతులు విడుదలైనప్పుడు పిండివంటలతో విందులారగించే 
వాకు, 

ఆయనతోటి 9-10 ముడ్రాయిల పై పోలీసు వాకు 

అప్పీలు చేసినందున హెళోర్టు నెలరోజాల శిషమా త్రం ఖాయ 
పకున్తూ ఇది మిగతా "ఫి దీలకుకూడా అన్య యిస్తుందని తీష్పు 

చెప్పబడెను. అందుచేత ఆయన డిశంబరు 2ళిప తేదీని విడుదల 

అయ్యాడు. 

దె సెటె ల్మెంటు ఆందోళనలో పన్నుల ఏరాకరణ బోధి 

స్తున్నాడనే నేరమారోవింవబడి 1932 సం॥ జనవరి 15 వ 

తారీఖున రెండు నంనత్సరములు కఠినశిత, వెయ్యిరూపాయిల 

జరిమానా విధింపబడిన సంగతి పాఠకులకు పరిచయమే. 15వ 

తేదీకి రాజమం డ్రి సెంటల్ చై చెలుకు వంపబడికి, మళ్ళా చెను 

కట పర్యాయవు జై చెలునరఠకం "వ్రక్యయం. వెనుక రాజకీయ 

ఖై దీలను వేరుగా వుంచేవారు. ఈదఫా రాగశిళ్ళు మిగతా 

ఖై దీలలోక్లసి లాకప్ చేయుట తట _సించింది. చైలుఅధికారుల 

వు శ్రేశంలో రాజకీయ ఖై దీలకు 'శ్రమిన ల్ వెదీలకు యెట్టి 
భేదము లేదని చూవుటకుగాను యిట్లా చేశారు. పగటిపూట 

మాతం వారి పవ్వులుడక లేదు. సాధారణ వైదిలవలె పనులు 
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శేయించాలని (పయకి రచారు గాని వాళ్ళ తరం కాలేవు. 

రాజకీయ ఖై దీలతో కలిస్తే సాధారణ ఖై దీల పనికూడా చెడు 

తుందని వాకు (గ్రహించి, వారిని నామనూ తంగా వర్కు. 

పాఫుకు తీసుకు వెళ్ళేవారు. అప్పుడక్కడ 200 మంది రాజకీయ 
ఖెదీలుంజే వారు. జైలు అధి కాములతో వ్యనహరించుటకుగాను, 

మద్దూర అన్న పూర త్యూగారిని (బహ్మయ్యగారిని పెన్షలుగా 

యిన్నుకొన్నారు. వరికి సలహా సంఘంగా యేడుగురు సభ్యు 

లబుండేవారు, 

అక్కడ వుండగా ఛీఫ్ వార్తకు ఒక రాజకీయ మైనరు 
ఖై దీని కొట్టినందున ఈ రెండువందలమంది ఒకరోజున ఉప 

వాసం చేశారు. 1 అప్పటినుండి అట్టి పని శంకర్ అనే జైలు 

నూపర్నె౦టు వున్నంతవరకు మళ్ళా జరగలేదు. ఆయన వస్తుతః 

నాలా మంచివాడు. 

ఇక్కడ వుండగా లావోోరు కుటకేసుళలో యావజ్జీవ 

చికు విధింపబడిన శివవర్శ, ౨ సిన్హాగాక్షు ఆయన చ్రాకులోచే 

వుండుటచేత, వారి పరిచయం కళను. 'నౌరె నిత్యే సరత 

త అ చూ స్టే యెనరిలో దేశభ కి క్రి పృజ్యలింపదు? 
మనలా నాలా డా తా. అ అనా లాలా! 

వేం నీరుకొండ రామారావుగారు, తర్వాత వ్యవసాయ మంతి 

అయ్యారు. ఆయన అకాలనురణాం రెతులకు తీరన నష్టం 

2. ఈ సిన్హా గారికే కె స్టాజిల్లా అగ రోగికి చెం శాం (గేను 

నాయకుడగు అన్నే అంజయ్య గారు తేన కుమా రె YU మతి రాజ్యూన్నిచ్చి 

వివాహాం చేశారు. 

జైలున్నే హం చేశళ క్తి రాష్ట్రాలను ఆథిగమించి, పీళ్ళనిచ్చి ఆల్లుని గా 

వకరించుటకు కారణనుగుట (ప్రశంసనీయం, 
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వారి సిద్ధాంతాన్ని మన౦ అంగీకరించక పోయినా పాల్లాకు 

బుగ్గల పసి పాయంపు ఆఏకులు చశమాత పిలుపు విని ఉరి 

కంబముల నెహ్కుటకు సన వారి దన ధన్వ మైనది. 

అక్కడనుండి బళ్ళారి వైలుకు మార్చిరి. ఇక్కడ దత్తు, 

మవ+శవిరశింగు, డాకృకు గయా పసాదులగొ శ్నీవాగుయ్యెను. 

ప్కుకూడా లాహోకు కుట కేసు గోనివా*ే. 

1942 ఆగస్టు జెటిన్యూగా తీసుకోని పోబడి 2 నం! 

నాలునూనములు కా రాగృవావాసము చేసిరి, అప్పు డక్కడ 

మెన్ వూాశేజకుగా వుండేవాడు. మేయర్ కమిటీలో మెంబరు. 

ఆయన మేయకు పదవిని నొందక మేయర్ మేకరుగా ఫుంజే 

బొడు, 

అహా! మహత్తుడు మన కళ్ళఎదుట ఎట్టి మవాత్తర 

మార్పులను మనలో కలగ సాను] పాంనశతూలికాత ల్బమున 

తూగుటు య్య లలో ఊగు కుసుమశారీకులను, కర్క- శారణ్య 

భాగములకు బంపెను.మదపు టేనుగుల నెకి,_ మడాంధత చేమహీ 

చకమునుమోటు మహోరాజులంతటి నారిని పాదచారుబుగ 

ఒనశ్చెను. బంగారుశేకులు భుజించు ఛాగ్యవంతులకు కకెక్ర 

గంజిపాలు జేసివైచెను. చాలచంద (పభలభాసిల్లు బాలభార 

తులకు బూడిదపూసి కౌపీనము లిప్పించెను. పట్టు దుకూల 

ములు బపు వెనవని భావించు ఫామినులను మోటుఖదకు 

నన్ర్రము లను కట్టించెను. ఇ 

మహోత్నుని బోధవల్ల జెలుయ్యాాతే తీర్థయాత అయి 

నది. అది గ్రీకృవ్ణజన్నస్థానమని ఖ్యాతి గాంచినది. చశారాధ 

నకు అది ఒక స అయినది. అనేకమూరుల లయ 
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లాదొ ఛాకత పవిశనరనారీమాణులు జైలు యా తేచేసి | బిటిప్ 

STE నలక (వకవ నాశన మొనర్చి లోకాన్ని విస్మయ 

చకితం చేశారు. ఈకారాగా రసు నాసమునల్ల రత 

అశేకులకు అరోగ్య భంగం కలిగింది. అనువులు శ్రాని నవారు 

అనేకం. లోకమాత కన్తూరిబాక కిన మైన ఖెదులోనే కాలం 

చేసెను. మహాత్ముని (వియశిష్యుకు, మహా జేవ దేశాయి ఇందు 

లోనే అ స్తమంచెను. 

యతీందనాధుడు పంచేందియములను నమిధిలగచేసి 
పంచయజ్హ మొనర్చినది ఇచ్చటనే కదా! 

చశంకొరకు (పాణములను పువ్పములవ లె అర్పించిన 

త్యాగులు శేజకిల్లారు, బాపూజీ బోధలవల్త. కర్పూరము. 
ప. చేసుకొని నప్పుడే తేజోయావము నొంద 
గలదు. స్వాతర్యత్యజ్యోతి (ప్రనన్నమగుటకు కర్పూర నీరాజన 
మెత్తుటకు అ రత వ్ భారతజాతి. ఈ భీష్మ సంతతిశే కల 

దన్న నంగలి (పపంచం ఎఠుబ రుజు వై నది. 

“ఇంతేకాదు. 1! Will spread out the froedom of 

India in Jails” రత స్వాతంత్రం కారాగృహాలడ్యారానే 

సాధించెననన్న మహాత్ముని (పవచనం అమీ కాలా సత్య మైనది. 

మహోత్తుని సమకాలికులుగా ఫుట్టుటు మన భాగ్యం. ఆయన 

వాళసులంగా నర్తిల్లు టకు వమాణం స్వీకరెంచి, మనం తరించి 

ఇతరులను తరించచేతుము గాక 1 



కుటుంబ జీవితము 
“కకుక్షరి సౌఖ్యము నొకరు కోరుచు 

ఒకరి మెప్పున కొకరు పొంగుచు 

మనసు (పాణము లొక్క_టగు 

దంపశుల కీ డెవకు 1) ఎప లైెపట్టు. 

తర్మడిపోగానే కోబుట్టువును, మేనల్లుని తమ ఇంటికి 
మేనమామలు తీసుకొని వెళ్ళిన సంగతి ఫ్ పాఠకులకు పరిచయమే. 

"పెద్దమామకు అప్పట్లో వి విల లుబేకు, తమ్మునకు వివాపా౦కా లేదు. 

అ౦దుచేత అందరును అల్లారుముద్దుగా పెంచారు, ఆయనత ల్లి 

యశోదమ్మ, ఆయనమిద (వాణంవ్రంచి (పేమతీో ెంచినదని 
చేశే చెవ్పనక్క_రలేదు. తండిలేని లోటు యేమో లేకుండా 

అయన పెరిగాడు. అసలు తల్లి లేకపోతే చిక్కుగాని తండి 
లేకపోయినా బిడ్డ పోషణ కేపూ లోటురాదు. అంమచేతనే 

వనుగంత తం డికంకు, వకుల బుట్టంతే తల్లి మేలు అనే 

సామెత వచ్చింది. మేనమామలు సుబ్బయ్య, వెంకయ్య 

గార్గి ద్రరు మేనల్లుని అతిగా రాబంగానే గాకుండా, కట్టుదిట్టంగా 

కూడా పెంచి పెన్లవానిసి చేశారు. అందులో ఆయన మేన 

మామ సుబ్బయ్యగారు మంచి వ్యవసాయకుడజేగాక వ్యవవార్త ఠః 

(బవ్మాయ్యగారి భవిష్య దభివృద్ధికి తగిన నికీణ ఆయనే 

యిచ్చాడు. అందుచేతనే ఆమేనమామం౦కే అయనకు అధిక 

భయభ క్తులుండేపి. ఆయన మేనల్లుని పెంచి పెద్దను చేయుకు 

గాక తన స్వంత సొమ్ముతో 'మేనల్లునకు విద్యాబుద్ధులు 
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చెప్పించాడు. (బహ్మయ్యగారు చదువు మానిన తకువాత 

కూడా కొంతకాలం మేనమామల ఇంటనే్రండి 19.9 లో 
న్వగ్భృనామునకు ఇళ్ళ! 

చిన్న మేనమామగారికి ప్రషషనంతతి లేనందున అయన 
తనకుమా ఆను, ఆ సిసి ఇస్తానని చెప్పి నప్పటికి, ఆ స్తినాశించక్ర 

పెంచి పెద్దవాసినిగా తీసి ఏ డ్యా బుద్దులు చెప్పించిన కారణము న 

యేపిధ మైన వరకట్న ములు కోలకు ౦జా నే, పెదనునమామగార 

కుమార నే వవాహమాడిరి, 

[బహ్మ మ సరన తి - పృురాణదంపతుల పు. ఆ 

పృురాణదంపతుల సేకులు కలసినటులే పీరి జాంపత్వము కల 

కినదె. వీరి దాంపత్యము జదర్శనంతమూను, ఆనంద పదము 

అయినడి. ఆమె చదువుల సరస్యతి గాకపోయినా సంస్క 

తెలో సరస్యతే మాట మర్యాదలభో గణనియు రాలు, భ్ ర్త 

వలె పొదుప:. ఆమె “సమాన హక్కులు, నమానధర్నాలు” 

అనే అధునిక ప్ర్రీగాడు. భర్త అడుగుజాడలలో పోవడమే 
పుణ్యము, ఫుచుుపూనము అనే సాధి(- అంవమచేత ఆము యె 

ఉదన్న్వమా లలోను పాల్గొనదు. ఇంతేగాక, ఇంటో వారికేగాక, 
వచ్చేపొ య్య వారికి; వండిటం SNS క్రాన్స్ ఫలహారాలు 

చేయడం, ఏటితోనే వూపిరాడము. 

శే॥ గ! వండనలయదు వేవుకువచ్చి శేని 
నన్న పూర్ణకు నుద్దయా- నతిని గృహిణి 

నలిధులే తేర నడికి లే మైన బెట్టు 

వలయుభోబ్యరిబులింట నవఐళ్యరిగాగ. 
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అసి పెద్దన్న (వవకునిభాక్యను గురించిన చెప్పినమా ఓ 

ఈ |పవరుని న కెియందుకూడా, హలీ చెందంది. ఆ యిల్లాలు 

అట్లా సంచరించుటచేతెచే ఆయన కాపేరు ప్రఖ్యాతులు వస్తూ 

వున్నవి. కష్టపడే దొకరు అనుభవించే దొకకు అనేమవూట 

ఆమెపట నిజం! 

"అమె చేకసీవ చేయలేదని జైలుకు వెళ్ళలేదని అనుకో 

నక్క_రలేదు. భర్త సంపాదించిన ఫుణ్యము లో నగంవంతు 

భార్యకు దక్కు తుందన్నారు పెద్దలు. అందుచేత ఆ అర్థాంగి 

కకభాగం రప్పకు! 

అయనకు మాతృభక్తి అధికం. తనను తండిలేసి 

లోపంలేకుండా (పాగణాధికంగా చూచుకొని పెంచి పెద్దవానిని 

జేసిన ఆ మారృచేవి యెడల ఆయనకు కృతజ్తత హెచ్చు. 

అమె యెొక్కు-వకాలం జీవించలేదు. 45 వ సంవత్సరములోనే 

కాలధర్నం పొందింది. 

(బవ్మాయ్యగారికి యశోదమ్మ అనే ఒక కుమా ర. 

వీళఠరాఘ వేర్యదరావు అనే ఒక కునూరుడు, తేల్లిదగడుల 

యందు భ క్రి (పవల్తు వతుల వలన ఆ బిడ్లలి దరికి తేన తేల్తిద౦డ్రుల 

వేరై పెట్టారు. నృహిణీధర్మమే జీవితే అత్య మని యెంచి కుమా 

శు స్ట? బుములుగఠవి బావవురది చి చిట్టియ్యకిచ్చి ఫవాహము 

చేశాడు. వారిక ఒక కుమారుడు రామకృస్ల ప్రసాద్ . సూ, ల్ 

ఫైనల్ చదువుతున్నాడు. మంచిఉత్సాహవంతుడు. కాం 7సు 

భక్తుడు. మంచి చొరవ, చుకుకుగలవాడు. తాతగాకున్నా 

శేకపోయినా, మర్యాద మన్న నచేసి, నవా ధానం చెప్పి సాగ 

నంెపీ సరసుడు. తాతంత కావాలని తలంపు! 
న 
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బహ్మయ్యగారి పటు౦బ౦; 

ఎడమనుండి :_ కోడలు సరోజిని, కుమారుడు రాఘ వేం దరావు, 

(బహ శ్రైయ్యగారు, మనుమడు రామశ్ళవ్ల పసాద్ 

సతి సరస్వతి, అల్లుడు చిస్పెయ్య, అమ్మాయి 

యకోదమ a 





కుటు ం౦బఐబజీవితము Irs 

కుమూకుసు నేడు హైదరాబాదులో ఎల్, ఎల్. బి. 

చదువుచున్నాడు. అభివృడైకి రాగలవాడు. లేండి తర్పీతు 
5 గ్ జ కూడా అట్రెచే. (సైబలె విషయములో ఉత్తమమాతగా ఉత్తమ 

గృహిణిగా రాణించాలని _(బవ్మాయ్య గారు అభిలమీసాడు. లేన 

నకిని గృహ దేవతగా భావిస్తాడు. 

“అతుల నంసాఠ సాగరమందు గాల 

జలము సుకృత మమ్కృృత, వాత చలితమగుచు 

సుఖవిపాదపు తరగ లె సుడియుచుండ 

బడవవై గట్టుచేర్తువు పతిని గృహిణీ.” 

అనానను కృషీవలుడు, 

(పొళ్సాహకు లు 

త్రము కార్యంబు: బరిత్య జించియు బ రార్థ్మపాపకుల్ నబ్జనుల్, 

దమకార్యంబు ఘటించుచున్ పరహా తార్థ వ్యాకృతుల్, 

మధ్యము ల్, 

నమత అన్యహీ తార్థఘాతుక జనుల్ వైత్యుల్, వృథా 

న్యార్హ భం 

గము గావించెడు వారలెవ్వరొ యకుంగన్ శక్య మేయేరికిన్ .” 

నమూానవ్రలను భఛర్భహంరి మై విథంగా వేర్కొన్నాడు. 

2క ఆం గకవి మానవజాతి సునకజాలి వంటి దన్నాడు. 

కుక్కలు కుక్కలు పోట్లాడుకొని, కూట్లా దుమ్ము పోసుకుంట 
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వనే సామెత మన మెెగిన బే. అటాగే మూనవులకును వాటి 
వలె స్యజాతి. నై నర వెక్కు_వన్నాడు.. 

డారంను ( Btruggls for existence ) బలమెననవాడే 

(బవ్ శేరి, చిన్న చేవను సెన్షచెప తిన్నట్టు, అరకు బల 

హీనుని నాశేనంచేసి (బగుకుతున్నాడన్నాడు. 

మాక్క్ఫు వగ్రవో రాటమే (ప్రపంచ చరిత్ర అన్నాడు. 

మహాత్తుుడు సామరన్యమే సూ నవస భావ మన్నాడు. 

ఫా ననలేగము* లోను దయా దావీ.ణ్యా లలోను నమ్మకం 

"లీని వాకు, వమూక్కుష్చ వ్యాఖ్యాతగా ప్రసిద్ధిగాంచిన యం. 

యన్. గా్, యేమి చెప్పుచున్నాడో వినుడు, “వర్రసంఘ 

రణ చరి; తయ, మానప చతయని మనం నేర్చుకున్నా ము. 

కాని అసలువిషయం ఏస్మరించాం. సమాజంలో, కలుపు 

గోలుశ క్తి ఒకటి వుంది. ఈశ క్ర లేకపోయినట్లయితే, 

మానవసనూ జం యొవ్వునో పెచ్చిన్న మైపో యేది. నాగరికతా 
ఉరామ మనేది లేకుండా పోలీ-ది. సమాజానికి (శేయన్పనేది 

ఒక టి అన్ని వర్గాలను బంధిస్తుంది.” వర్త సంబంధాలు. 

ఇవీ మానపజాతిసిగూర్చ్చి పెద్దలు పలికిన [పవచనాలు, 

మనది నిన్న మొన్నటివరకు బానిగనచేశం. అందుచేత 

మనం అన్నివిధాలా అధోగతిలో వున్నాం న్యలాభం కన్న 

నంఘలాభం హెచ్చు అనే సిద్దాంతం నేటెకికూడా మనకు 

అదర్శమే కామ. అందుచేత ఇక ఆచరణలో కలా 

వస్తుంది? అందుచేతనే మనలో మనం న్వలాభం కొరకు కీర్తి 

కొరకు పరులను పడదోసి, వారి శవాలపై పెకి పోవాలనే 

చేడుకూడా పన్నాగాలు పన్నుతునా °F: లేకపోతే కార 7 
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సులో యిన్ని [(గూపు లెండుకు? నాయకులకింత ప్రాముఖ్య 

మేలి? సిద్ధాంతాలకు _(పాముఖ్య మివ్యాలి గాసి, వ్య క్తులకు 

ఇవ్యరాదనుమూట, మనకు తెలియని విషయం. ఎత్తితే 
న్యర్లలో కానికి యెత్తటం, పడతో స్తే పాతాళలో శకానికి వడ 

దొయ్యటమే మనపని. ఆచేశంతోగాక, వివేకంతో ఆభాచించి 
వనిచేసుకుశే స్థితికి వస్తేగాస్కి యివన్నీ తగ్గవు. 

బహ యుగారి నంభావంలో మనము అభినందించ 

తగినది, చేశశేవచేయుటకు ఆయనకు ఉత్సావా (పోత్సాహాము 

లిచ్చిన వారిని, తేన అభివృద్ధికి ఆధారభూతు లైన వారిన 

మ్రువకుండుకుగాక, ఐిరియెక, ఛ క్రిపపత్తులను (ప్రకటిస్తూ శ 

కృతజత తెలియపకుసూ వుండట). అటువంటప్పుడు అయన 
గ వాతో 

(వోళత్చాహకులనుగూర్చ్చి చెప్పుట అవసరంకాశా? 

మొక్క చిన్న దిగాఫున్నప్పుకు, దానికి పోషణ అవసరం. 

అట్లాగే (పధమదశలో (పతి మానవునకు ఉత్సాహ (పోత్సా 

హాయి అవసరం. 

క్త గొ రెవాటి వెంకబుళ్ళర్లుగారు 

(వధమంగా [పో త్సాహమిచ్చిండి. కీ! శే] గా పాటా 
"వెంక కుశ రుగారు. ఘంటశాల (గ్రామస్తులు, బందరు నోబుల్ 

"కాలేజీలో చదువుతూ బహ్మస మాజంలో వుంటూ (మావోల 

పోత్సాహం, నంజీమాతరోడ్యమం౦వల్ల ముట్నూరి కృష్ణా 

రావుగారి (పసంగములవల్ల వుశ్తేజితుడై 1910 నం1లోనే 
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స్వ చేశ్నీవత దిక్షకొని సాంఘిక కాజకీయ, కార్యక్రమాల్లో 

పాల్లొ నేవాడు. 

కమ్మవిద్యార్థి సంఘ కార్యదర్శిగా పనిచేసిన, విదా J 

యేగాక విద్యాభిమాని. ఈ [గామంనుండీ ప్రితర గామాల 

నుండి అచేకులను (పోత్సహీంచి ఆంగ విద్యాభ్యాసానిక్రై బరిదకు 

తీసికొని వెళ్ళెను. ఆ పిల్లలందరకు సంరతుకుడుగా వుండి ఏద్య, 

ఆకోగ్యవి షయాలు చూచుశ#ుగాక, సరియెన భోజనవనలికిగా ను 

ఒక హోస్త్రలును యేర్చకచెను, ఆయన పిల్ల లకోడి, మంచి 
ఉక్సాహవంతుడు. ప్టుదలగలవాడు. సంఘ నీవ దేశసేవ (గామ 
నేవ చేసిన ఆదర్శ్భయువకుడు. 1916-ర-40న ఆయన అకాల 

నురణ మొందటం ఘంటశాల శేగాక, చేశానికికూడా నష్టమే, 

క్ష! శే॥ కానూరి వెంకట చలపతయ్యగారు కృష్ణాపత్రిక లో 
“ఆదర్శవంతుడగు ఒక విద్యార్థి అస్తమయము” అనే శీర కలో 
ఆయనను (ప్రశంసిస్తూ జఒక్ష వ్యాసం. వాసెను. వెంకశే శ్యర్లు 

గారు (బ్రహ్మయ్య గారిని ప ద్యార్థివళ ల్ నంచంద సేవకునిగా 

సభలకు తీసుఖొని వెళ్ళి, సాంఘేకళ్స వ byes ఆ యా 

నభలకు వచ్చిన నాయకులందర్నీ గుకించి తెలిపి ఉతేజ పరచే 
వాడు. షత్రికావకనాభిలాష, రాజకీయ పరిజానం, చేశాభి 

మానం - న్య జేశీ వ్రతదీకు కలిగించాడు. ఆనాడు ఆయన క్రింద 

(పథమంలో తరిఫీదై నవాజే మన (బహ్మయ్యగారు. 

ఆయనడాగ రానే వెంకటాచలపతయ్యగారివంటి రైతు 

నాయకులు, కృష్ణారావుగారివంటి చేశనాయకులు మొదలగు 

(పముఖుల పరిచయ భాగ్యం కలిగింది, (బన్మాయ్యగారిక. 
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ఇంతేగాక ఘంటశాలలో వెంక శేశ్యర్తుగాకు కక 

₹ఇగంథధాలయం సావించాకు. ఆయన అనంతఠ౦ (బహ య్య 
థి 

గారు ఆ గంఛాలయాభివృద్ధికై పాటుపడుటచేర, (గంధా 

లయోావ మండా రా రాజకీయ (పముఖులణో పరెచయంకలిగి 

1కమం౦గా రాజకీయాల్లో | పవేశిచుట కవకాశం యీరక్పడింది. 

కనుక (బవ య్యగారి చెశహీ తెక పౌఠజీఏత సౌధానికి 

ఫునాదెి వేసిన (పముఖుబు వెంక కేశ భ్దుగారు. 

కి శే, కానూరి వెంకటాచలసతయ్యగారు 
క్రాతరం, కృష్లాజిల్హా. 

ఆయన రైతుల్లో భీమ్మపి తామహుడు. ఆంగ భావ 

యే మాము తెలియని కతు నాయకుడు. మహామేధావి. 

"రాజకీయ వే త్ర, అంథ చేశంలో యేనభలు వచ్చినా, ప్రభుత్యం 

వారికెటి నివేదికలు పంపవలసిపచ్చినా, అ(గసానం ఆయ 

న చే. కృస్తూజిల్లా సంఘసభ్యుడై, అధిక సేవచేయుశేేగాక, 

1920 లో పెదక ళ్ళపల్లి లో జరిగిన 29 వ కృృస్ణా మండల నభకు 

అధ్యక్షుడు. |పధమంగా తులలో ఆ అధ్యక్షస్థానమలంక 

రించిన గౌరవము ఆ పీతామహునిజేమోా! అయన కాం సు 

భక్తుడు. 1920 సం॥భో కాంగాసు ఆజేశానుసారం తన 

శాసనస ధాభ్యర్థిత్యముసు మానుకొన్న మానవనీయుడు, 
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ఆయన ఆచార్యరంగావలళె అనమాన ఆందోళనకారుడు. 

పడొకలకు వ్యాసాలు రానూ నభలు చేన్తూ బలీ గాము 

లిస్తూ రాయబారాలు జరుపుతూ అనేక విధాల ఆయన ఆందో 

భన చేశాడు. 

1914 ౫0లో వాదాలు శాననభలో ఒకరు ఇరిగేవన్ 
పంచాయితీ బిల్లు నొక దానిని (ప్రవేశపెట్టగా (పభుత్వంవారు 

దానివి లీసివేసి ఇర) గేవన్ బిల్లును _పతిపాదింపగా అది అన 

కర్ణమని, ఆవుదల చెయమని ఒక్క_రోజున అెండు వేలు ఆ₹ుల్మిగా 

ములు పంఫపునట్టుచేసి దానిని అవించిన అనమాన ఆందోళన 

కారుడు. ఇటాగే తులకు అనరదాయకమెన పెక్కు. బిలు 
అ న్ా ౬ గా 

లను పలళిఘటించిన తు పెతందారు. 
డా వాన్ 

మారుటోరియం కావాలసి అర్ధిక మూంద్వంలో 

అధికాందోళన జేసిన (ప్రముఖుడు, దానిఫలితమే కాంగైను 
మంతుల జుణపరిప్మ్యూ_ర చట్టం. 

ఆయన ఆనాడు అధిక పలుకుబడి, (వఖ్యాక్క లవాదు, 

పెక్కు సభలకు ఆయనను | పెసిజెంటుగా కోోకీవారు. అందు 

చేత ఆయనకు ,(పెసిడెంటు చలపత య్యగారనే _పఖ్యాతి 
వుండేది. (గంథాలయో ద్యమంలోను, ₹తువుద్యమం లోను, 

సానిక పారిపాలనా సంస్థలలో ను, రాబజకీయాలలోను ఆయన 

అందె వేసిన చెయ్యి. 

చేశంలో (పతి అంగుళం వ్యవసాయం క్రిందకు రానా 

లని ఆయన అశయం, నముటాల నన్నిటిని శోషింవచేసి, 

"నీడ్యం చేయ ఆ పంటదొళ సాహసం]! 
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(బహ య్యగాగు చదు వుకొంటున్న రోజులలో  వెంఠ 

చేశ్వస్గగారి గదికి అప్పుడప్పుడు ననూ, అక్కడవున్న విద్యా 

భ్లలకు రాజకీయూ లు నూరిపోస్తూ ఆంగ్షవి ద్వా భ్యాసంవల్థ 

అనగ కాలు చెసుతూ వుండేవాడు. అ (శోతలలో మన. 

(బహ్మణయ్యగా5 కరు, 

19 6 ఆగస్టులో ఆయన జగరపడివుండగా “నాయనా 

నివు విషభోజనుడవోయ్. ఏద్య లేకుండా నే వృద్ధిలోకి నస్తావు. 

నామాట విని నీవు చదువు చాలించు. ఈ పాడు చదువుతో 
న్ ఆరోగ్యం పోగొట్లుకోనద్దు. బడిమాని ఆరోగ్యంకొరకు 

(పయశ్నించి'మని, (ప్రబోధించాడు. ఆయన మా టఏమోదశే. 

ప్రింటికీ వెళ్ళడం, తరువాత చదును మానడంజకిగింది. 

రైతు సమస్యలు రాజకీయాలు నచ్చ చెప్పీ "తాను జీవించి. 

వున్న ౦తేవరకు (బవ్మాయ్యగారికి సెక్కు విధాల (పోత్చాహ 
మిచ్చిన వితామహుడు. అయనకు అనుచకుడుగా, నహచకు 

డుగా అనేక ఉవ్యమాలలో (హ్మయ్యగారు పనిచేశారు, 

చలపతేయ్యగారి అధ్యతత కింద జరిగిన మండలన భలో 

పాలొని (ప్రథమంగా రాజకీయాలలో _పవేశించుట జరిగింది. 
[3 



శ్ర శే, వేమూరి లక్ష్మ య్యగారు ఘంటశాల 

అధికాశంగాసి గౌరవ వదవికాని మేమో లేకుండా 

పలుకుబడిగల (ప్రముఖుడు. (వజలలోచేగాక | పభుత్వొద్యో 
గులలోను అధిక పలుకుబడికలవాడు. ఆయనంజకు అధిక 

భయం భ కికూడావుండేది. (బహ్మయ్యగారిని బట్టి కాం గెసు 

అభిమానిగావుండి, కాం గసు ఉద్యమమునకు క్కుపవిథాల 

[పో త్సాహమిచ్చెను. డాక్షరు కోకా అహోబలరావు, నీలం 

జగన్నాధరావు మొదలగు పెక్కుమంది (పముఖు లాయనకు 

మితులు, 

లకుయ్యగారు (బహృయ్యగారికి దగర బంధువు, మేన 

'మసూాను, ఆయన | బహ్మయ్యగారు యువకుడుగా ఉన్న ప్పుడు 

"పక్కువిధాల (పోతావా మిచ్చాడు. మొట్టమొదటగా 

గామంలో ఇళ్ళు తగులబడినప్పుడు (బహ్మయ్యగారు, ఆయన 

మ్మ తులు (గామంలో చందాలు వసూలు చేసి సినప్వుడు పోక్సా 

వామిచ్చి అందులో సాయవడైరు. ఆ కాలంలో పెత్తనడాక్తు 

(గామంలో జే వీదలచేత పనులు చేయించుకొనుశుగాని వారి 

కిమా సాయం చేసేవాకుకారు. అట్టి వలా ఆయన తోడ్చ 

ఊట (పశంసాక్తం. 

192౮ లో దివితాలూకా కాంగసు నభ ఘంట 

శాలలో చేయ (బహ్న్మాయ్యగారు ము తగు (వోత్చా 

వాంలేక తటపటాయించుచుండగా “మో పలుకుబడి మోకు 

శెలియను. (వబలకు ఈ పెరగ్రండా ర్రయందుకంచజే విగాయం 

జెకు,_వ భ కి పకా శాలు వున్నవి. మోర తేల పెట్టెన పని 

తప్పక చెర వేరుతుంది. జ౦కవద్రసి” (పోత్సహించి కానుకూడ, 
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"వెంటవుండి రు 500.0. వనూలుకు కారణభూలేడై నాడు. 

ఆనభ్గ తోచే _ట్రహ్మయ్య గారెకీ, ఘంటా లకు తాలూకాలో 

ఖ్యాతికలగినది. 

తేన మి తుడగు నీలం జగన్నాధరావు నాయుడుగారు 

శాసనసభకు నిలబడగా, ఆయనకు పని దేయకపోవుకుగాక 

[బన య్య గారి యందుండే అభిమానము తో కాం 7సుకే 

పని జే సెను. 

లోగడ తన అన్నగారగు నెంకయ్నగారు తాలూకా 

బోకు నభ్యుకుగా వుండి 1927 లో మరల నిలవనున్న ప్వుకు 

ఆయనతో “నీవు వృద్దుడవు, (బహ్మయ్య అభినృదిగోని॥ి 
రాదగినవాడు; ఆయనకొరకు నీవు మానుకోవలసింది” అని 

నచ్చ జెప్పి (బహ్మయ్యగారిని అభ్యర్థిగా" నిలిపి “నీవు సభ్యు 

డవేగాక, అధ్యమయుడవుకూడా కాగలవి”ని ఆశీర్వదించిన 
[వోక్సాహకుడు. 

ఇటుల స్యజనాన్ని, మిత బృందాన్ని వ్డ్సి (బవ్నా 

య్య గారి అభివృద్ధికి అండగానిల్సి, పెక్కువిధాల పోక్సాహ 

మిచ్చినవాడు లక్మయ్యగారు. తాను (బహ్మయ్యగారిక ౦కె 

పెనా డైనా టహ్మయ్యగారియందు అధిక లం కల్లి (పవ 

ర్రించేవాడు. 

చెరుకువాడ వెంకట నరసింహంగారు 
జగమెరిగినవాడు. ఆయన (బ్రహ్మయ్యగారి కేగాక అనేక 

యువకులకు పోత్సాహ మెచ్చిన (పముఖుడు. ఆయ చెందన 

రెందరినో జిల్లాబోరు సభ్యులను శాసన సభ్యు లను చేశాడు. 



174 మన రెరతు పెద 
అ డు 

నవయువకుల కశేకమంది వు త్బాహంఇచ్చి వృదిలోకి తెచ్చాడు. 

అపకారం చేయడం అంకు యేమిటో యెొకుగని పవి తేమూ ర్తి, 

పు గౌరిని 1920 లో తాలూకా నభ చేయ 

[పోత్సహీంచింది ఆయనే. ఆయనకు కాం7సు మతేమిచ్చి 

మొట్రమొదటగా కాం 7సు సభ్యుడుగా తన చేకిమోామగా 

చేర్పించి దివి తాలూకాలో వూగూగు వెంటవేసుకొసి, తాను 

(పచారంచేసూూ ఆయనచేత వయిన్తూ, పోత్సహించింది నర 
వావీ లీ 

సింహంగా నే, 

కి లె, ముట్నూరి కృష్ణరావుగారు 

ఆయనను ణయెకగని అంధుడుండడు. ఆయన్ని చూచినా, 

చూడకపోయినా కృష్ణాప లికను చదువని వారుండరు, ఇక్క 

(బవా య్యగా చే కాదు. ఇటీవల పెరిగి పెద్దవారైన యువజను 
లంతా, కృష్తా ష త్రిక (పో త్సాహంతో అభివృద్ధి “గాంచినవాశే. 

అంగ మురాసి అనేకమందికి రాజకీయ జ్ఞానం రేలుగ చేసి, (పదా 

చీవకులుగా తయారుచేసిన పిక కృహ్ణాప డి బెక, క్ఫషాప త్రిక 

(పభావం అంధ 'జేశములోని (వతి యువకుని లోను కలదను 

టలో అళలిశయో కి కాదు. 

ఆయన రాజకీయాల్లో (వ వేశించు యువకులశీ గాక 

క్రవ్రలకు, గాయకులకు, చితకారులకు, శిల్పులకు, నటులకు 

వివిధరంగా లో ఖని వారందరికీ చేయూత సిచ్చిన 

-శేమువీ. దురంధరుడు 
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1920 లో (బహ్మయ్యగారు, యుపకుడుగా వుండి యే 

సభకు అధ్యమత వహించని పరిస్థితులలో బస్తీసుపార్టీకి _పాబ 

ల్యంగావున్న దివి సీమ కోడూరులో కృష్ణారానుగారిని నభ 

కధ్గకుత వహించ వలసిసదని కాం7౫సువాకు నోర్రగా 

(టబహ్మయ్యగారకి [వోత్చాహ మివ్యాల నేత-:౧ఫుల్ ఆయనను 

అథ కస్థాన మలంకతింప చేసి, తాను ఉపన్యాసకు డై ఆయనను 

పదిమందికి యకుకపఠచి (బహ్యాయ్యాగాకి శక్తి క 

(పధమంగా  పదిముదికి పదర్శింప జేసిన (వోత్చాహకులు 

కృస్లారావుగారు 

తూర్పు కృస్తై జిల్లా కారైసు సంఘానికి 1921 లో 

కృస్తా రావుగారు (పసిడెంటు, పట్లాభిగారు, కార్యదర్శి. 

1922 లో కూడ కృష్లారావుగారిని _పెసిడెంటుగా వుండవల 

సిందిగా, కీ-తారామయంగాకు కోరగా, (బ్రహ్మయ్య గారిని 

వుంచవలసిన దని, శీతారామయ్యగారు సంచేహిస్తున్నా (బవ్మా 

య్యగారిని పెద్దను జేసి పోత్సహించిండి కృష్ణారావుగా శే. 

వాననస భా అభ్యర్హిగా సిలచినవ్వుడు, చల్లపల్లి వారితో 

ఒడంబడిక చేసుళొనుటలో, కాం్రెసువాకు వి, దోహము చేసి 

నప్వుడు, -వీయేల యితకులు ఆయన ఆంతర్యాన్ని (హిం 

చని సమయంలో, ఆయనకు |[పోఫగాపా మిచ్చుళు గాక, 

పెట్టన్ కోటగా నిల్చిన ఉత్తముడు కృష్ణా రావుగారు. 

ఆచార్య రంగాగారు 

ఆచార్య రంగాగారిని గురించి నేను చెప్పే ముందు 

ఈ రచయితేరే | వాయబడిన ఆచార్య ఐంగాికు వచరిచయం 
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వ్రాస్తూ (బహ్మయ్యగారు (నాసిన చఊాసిలోని కొంతభాగం 

మాకు వరిచయపరుస్తున్నాను. 

“1081 సం||లో క్టస్తైజిల్హా 3 తునంఘము లేగ్సర 

చుచు, గ్రామములవెంట బండపై వయనించికిమి. రీసెటిల్ 

మెంట్ అందోళన అంధ దేశమున ఆయన నాయకత్వముననే 
నడ చెను. రైతు నాయకుడుగ రై తువుద్య మమున ఆయనకు 
(పథమ జెలుప్రా ప్రి అవ్వూడే. 

“ఆయనది రైతులోకం. ర తే తన సర్వన్వము. రైతు 
ద్ధరణ యే ఆయన గమ్యస్థానము. అ కంగామే నన్నాకర్తి ంచను. 
19397 నం॥వఠకు అయన నహచరుడుగ రై తునంఘములంవు 

పని చేసితిని. ఆయనది, అనుకఠణగాదు. న్యంతవరవడి. ఒక్క. 
సారి వుత్సావావుచేకము లతో, కార్యకమములో దుమికిన 
వాడుగాదు. అమాంతేముగా నాయకతేంమునకు యెగిరిన 

నాడునుగాదు. (క్రమంగా (వజ సేవచేయుచు, తాను స్యయంగా 

నృష్టించుకున్న వ తావరణంలో, తేన అనుచరబ్బందంలో 

తన (పగణాళికలను |కమబదంగా అమలు పఠచుచు, పిల్లల 

కోడిలా: వర్తించి, వల్లె పజల ((పేమకు పాతుడాయిను. 
“రాజకీయ రరిగమున ఢ కా, మొక్కీలు తింటూ, 

విమర్శించుచూ, విమర్శింపబడువూ, సింహావలోకనము చేసు 
కుంటూ, తేవ్వులను దిద్దుకొంటూ న్యయం౦ంకృృషివల్ల నేకు 

ఆం ధనాయకుణడాయెను. 

“అవార్ని కలు, తిరుగుచు చదువుచు ([వాయుచు [| పజల 

కష్టసుఖములు తనపగా ఛావించుచూ, (పజాసేవచేయు ఆంధ 

నాయకుడాయన ఒకడే. ఆయనకు విశీప్టతగలదు. (పతి గామ 
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మందు ఆయనను (వీమించి, అనునడించు వ్య కులు గల, 

అంధులలో యేనాయకునికి లేని అనుచరబ్బందము ఆయనకు 

గలదు.ఆయనదె, సుగీవసేన. ఆయనమాట వారికి సు గీవాజ్ఞ. 

(బహ్మయ్యగారన్నట్లు ఆయన స్యయంకృమివల్ల నే 

నాయకుడయ్యాడు, ఆయనను ఆదినుండి ఆదరించి, అభిమా 

నించి, ఆశ్రయమిచ్చి అభివృదిలోనికి తెచ్చినవారులేరు. పైగా 
అందరు ఆయనమిోద అగ్నిబవాణాలు వేసినవాే. ఆయన 

కూడా యివరిని వూరికే విడిచిపెట్టలేదు. 

(వజాసేవకుని ఆధ్ధికారంలో వున్నవారు, అధికారం' 

లోకి రాకుండా ఫొంతకాలమే ఆపగలరు. తుదిజయం ప)జా 

సీవకునిచే. ఆయన ఆంధ రాష్ట్ర సంఘ అధ్యశ్షుకు, కాంగెనూ 

కార్యనిర్వాహక సభ్యుడు అయ్యాడు. (పపంచ ఉత్పత్తి లెదారుల 

నభా కార్యనిర్వాహక నభ్యుడు. ఆంధులలో అంతర్థాలీయ. 

ఖ్యాతిగాంచిన (పముఖుడు. 

ఆచార్య ఠంగాగారు (పజాసామాన్యాన్ని సీపింపగల 

సేవింపతలచుకొన్న యువతీయుకులను రాళ్ళళ్లో రత్నా లేకి 
నట్లు వెదకి పట్టుకొను కేగాక , వారిని వుపారుపరచి, (పజలకు 

వారిని పరిచయపకచి, నాకి కాపరాసి [వజారాథనా తత్సరత 

కలుగచేయును. ఆయన అనేకమంది వర్కర్షను తయోరు. 

చేయుశుగాక, వారిని అభివృదికి తెచ్చుటలో అసమానుడు, 

నేడాం చేశంలో విప్ప వవీరులుగా, రై తుసేవకులుగా, |వజా 

రాధకులుగా (వఖ్యాతిగాంచిన వారిలో అనేకులు ఆయనవద్ద 

విక ఇపాందిన వా. 
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న తాంగ యువతీ యువకులను పిచారకులుగ నాయ 

కులుగ తయారు చేయుటలో ఆయన ఆదిగసోువు. 

రైతు కంగాయే బ)ప్మాయ్య గారి -నాకర్తి ంచినట్లు 

శతు బ్రహ్మయ్య గారినే రంగా గాఠకభిమానించారు. అంద 

చేత, ఆయన రైతు ఉద్యమం లో (పో త్సాహమిచ్చాడు. ర్త 

వర్క ,ర్హందరికీ బ)హ్మయ్యగా రభిషృద్ధిలోనికి -రాదగి వాడక 
నమక్తుడని నదభి పాయం కలుగ జేశాడు. 

రీ శెటిల్ మెంటు ఉవములో ఆయన వెలులో వు! 

డగా, బ)హ్మయ్యగా3లో 'వెంబులూను రెతుసభకు అధ్య మ 

వహీంచవలసినదని (పోత్సహీంణచాడు, రెతురకణ నంఘాని! 

కార్యదర్శి గానుండ (పోత్సహాంచాడు. ఆంధరాష్ట్ర రైతు 

నంఘూని కుపాధ్యక్సుడుగాను తరా(త అధ్యముడుగాను ఆయ 

నను యొన్ను కొ నేటట్టు చేశాడు. ఇట్లా పెక్కుపవిధాల (ప్రోత్స్నా 

హబిస్తూ, రైతునమన్వల నవగావానచేసి, అభిమానించి తన 

త ర్వాత వానినీగా జేసి అం ధలళోకపు మన్న సలగాంచ, అవ 

కానెం కలుగ జేశాడు. 

ఆనాడు ఆచార్యరంగా ల్యోనుగానుండికూడా, రై టెస్టు 

గానున |బహయగారికి వెతువుదంముంలో 'పథానసాన 

మివ క peter, SR (బ్రహ్మాయ్యగారి 

సేవాతత్పరతే చెప్పక చెప్పును. 

గొత్లెపాటి వెంకటసుబ్బయ్యగారు 
త్ టు ఈ వెంకటసుబ్బయ్యగారిని గురించి 

“ఆచార్య రంగా” (గంథానికి పరిచయం (చాన్తూ ఇట్లా 
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వరిచయపరిచారు. “నా సవాచరుడు, (పియమితుడు (శ్రీ) 
గొ రవాటి వెంకటసుబ్బృయ్యగాకు, (గంధక రగా, చర 

కారుడుగా, (పసిద్ధిగనన్నాడు. ఆయనకు (పత్యేకత గలదు. 
ఆయన (వాయు వ్య క్రిచరి త్ర అవ్య క్తికి సంబంధించి నంత 

వరశే కాదు. ఆయన సమకాలికులను గూర్చి, ఆనాటి ఆంధ 

చేశనును గూర్చిన చరత. శెలి సులభ మైనది. | వాయుపదతి 

చదువరుల నాకర్తి ంచున్టుది. పూర్వ కవుల చరితకారుల 

పతికాధిపతుల అభిపాయములను, తన వాదనను పోషించు 

టకు [కోడీకరించును. ఫు స్తకపఠనణతో తృ ప్రిచెందక చదివిన 
దానివలన యెంతో కొంతనేక్ని అనుష్టించునట్లు చదువరుల 

(పోత్సహించును 

బహ్మయ్యగాప, ఈయన విద్యా వి వశనుండి మిత్రులు. 

మేనులు శెండుగాస్కి మనస్పాక్క_ కే. “గంగా యమున స 

స్వతి కలియు చోటు (కతి వేణీనంగమ మంటారు, కాని కంటికి కన 
పజేది గంగా యమునలే. సరస్యతి అంతర్వాహీని. అందుచేత 

అది కన్పించదు. అట్లా, సుబ్బ య అంత ర్యాహీసి. ఆయన 

లేకుండా చేను చేసిన దేమిటి? గోకం యనగకు తవివషయంి 

అంటాడు మ్మతుడు (బహ్మయ్యగారు. 

ఆయన బన్నాయ్యగారికి నహచకుడు, సలహాదారు, 

(పో క్సాహాకుడు. అభిన్ను లైనవారిలో ఒకరినొకరు (ప్రోత్స 

ఊాంచుకొనుటలో గొప్పయేమో "లేదని తీలునాడు. 

(వజాసేవకులమై యెన్నో నీలాపనిందలు వేస్తారు. 

కొందరు తుచులు సా రవరులు, వారినికూడా తవు కొలత 

బద్దక్ నే కొలుస్తారు. కాస అంతీకంకు ఏశాలదృవ్వీతో చూడ 
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జాలరు. ఈవిధంగా (పజాసేవకులకు గౌళవం తక్కువ, నింద 

"లెక్కువ. ఈనత్యాన్నే (పజాసేవకులలో _పముఖుడైన గోపాల 

కృష్వగో కైగారు ఇట్లా _పవచించారు. 

"Publio life in this country has few rewards, 

and many trisls, and discouragoments’ 

—My Master Gokhale. ౨__ 154 

1 ఈ జేశంలో _పజాసేవకులకు మర్యాదమన్నలు కొద్ది, వారిని 

విమర్శించడం వగా క్స్ 6చీడం హాచ్చు.” 

రాజకీయరంగంలో |పముఖు లెనవారికి మితులవ లెచే 

శ తువులధిక ౦. అందుచేత వ తువులు అభాండాలు వేయటం 

సవాజం. వదవి న్యా మోవాంవల్ల మిత్రులుకూడ. తేన స్నేహి 

తుని పడగొట్టుటకు క్నుటలు పన్నుట బహిరంగ రహస్యము. 

ఈ పషయాన్ని గురించి, మిన చేకంకొరకు తన నర్వ 

సనంము ఛారనోసిన ఆనివెసెంట్ యేమి చెప్పిందో యు 

గుదురా? హీందూచేశంలో అన్నిటికంకు హేయమైన పని 

మేమిటని, అమె ఆంగ్గ చేశ మరిగినవ్వుడు మిత్రులు (ప్రశ్నించా 

రట. 'ఇతరులను పడగొట్లి తాము పెకెక్క టానికి ఆ చెశంలో 

అధికంగా (ప్రయత్నిస్తారు. ఇది అన్ని టెక హేయ మైన వసి 

అని అమె అన్నదట. ఆమె అన్నట్లు నేటికిని మన రాజకీయా ల్లో 

జరగడం (ప్రత్యే మే. 

అఆమేశాదు. చేశానికై తన సర్వస్వమును చివరకు తన 

శల్యాలనుకూడ ధారపోసిన ఆంధరత్న దుగ్గిరాల గోసాల 

కృవ్లయ్యగారుకూడా అన్నమాట ఆలకించతగినది. “గుజ్ఞపు 
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బండివాడొ క, డే పెకిరమ్మని అనేవాడు” అన్నాడు. కయళశ 

యెన్నో అపకా కాలు పొందివుండనచ్చు. శ్యత్రువ్రులవల్త మ్మ జల 

చీకుతోవున్న యీర్థ్యాపరులవల్ల, హృదయం ఎంతెగా 

-వెతనొంది యిటా ర కోశించివుంటాడో ఆ మహా ప్రుకుషుకు. 

మిత్రులు, శత్రువులు, లోకులు (బహ యంగారిమోద బేసి 

అపవాదులు వేసి ఆయనను రాజకీయ రంగమునుండి నివ్కు_) 

మింప జేసి, తాము వట్టం కట్టుకుందామనే సమయంభో ఆయ 

నకు లోకం పోకడజెప్పి, స్వీయశ క్తి సామర్థ్యాలు తెలియ చేసి, 

విర క్తిని విసగడని నికత్సాహోన్ని పోగొట్టి [పో శ్చాహమిస్తుం 

టాడు (పియమితుడు సుబ్బయ్య. (బ్రహ్మయ్యగారికి ఛాయ 

అయన, (బవ్నాయ్యగారి "పెంపు తనదిగా తలుస్తాడు. 

“కాంతులు వెలిగక్కు.ు విలువగల మణు లెన్నో చీకట్ట 

చిమ్ము సమ్ముదగర్భమున డాగియున్నవి. సౌందర్యమున కాల 

వాలమగు కుసుమము లెన్నో, సట్టడవియందు సిరర్భకముగా 

నేల దొరులుచున్నవి” అని ఆంగ్గశవి ఛామస్ 7 అన్నట్లు 

(పతిఖావంతు లెండరో గలరు, వారిపై రాళ్ళు రువ్వువా నేగాస్ని 

వారిని రాణించునప్టు చేయువాఠరకును సేవాపరాయణులకు 

చేయూతనిచ్చి నారి సేవాథాగ్యం పొందాలి. 

“సతులగుచున్ మహోన్నతి దనగ్బుచు నస్యగుణో క్షిచె గహ 

న్న లిం (బకటించుచున్ బరబనవియ కార్య నమకఠతన్ సమా 

చిత సిజ కార్య నర్మగహాము చేయుచు నిష్ణురనాద లన్ తమా 

ధృతి నిరసించున్ బరగు ధీరులు బుణ్యాలుగార యేకికిన్,?* 

జా రృహరి. 



గురువులు 

‘3 శీతు'లెనవారలు పశేవ బహూకృ్భతె గాంతు ఆంద, ని 

కతీతులై పరాభవ పరంపర శేగద కంద శిథీతుల్, 
prem చెక_ బడు తాగరు శాలల్ (పణతుల్యహించు; సబ 

త్యతయము చూడు; చెక్క సిఏ యావములోబడి శాలుమితుడా. 1 

_-వ నుబ్బారాయుడు, 

వకాలతు చేయడానికి, వైద్యంచేయ డాని కి, గుమాస్తాపని 

చేయడానికి ఆరి తేరిన వారి దగ్గర కొంతకాలం పని నేర్చుకోవాలి. 

పరీతులు చదివినా (ప యోజనంలేదు. 

అటువంటప్పుడు రాజకీయాల్లో రాణించాల౦కేు, (వడా 

సేవచెయ్య్యాలం కే అనుభవజుల అండను నంచరించవలసిన 

అసరంలేడా? పము ఖతం వహించాలంకు “కేవలం విద్య 

చాలదు, పెద్దల శుశూష, సహచర్యం కావాలి. 

గోకి, ఆనజే చేోషి సర్ఫిరోజిపా మెహగాలను 

గురువులుగా. భావించి నారిసాహాచర్యంనల్ల మంచి అవకాశం, 

అనుభవం పొందాడు, 14 ఏండ్లు ఫక్తు 5న జేగారెవద్ద శిమణ 

పొంజాడు. వారివల్ల వున్న తాశయాలు పాందుచటేగాక, (పజా 

చీవలో సునిశీ.. తుడయ్యాడు. అందరకు అట్టి అవకా శాలు 

న స్త్రయ. (పో త్రాహకులు, మ్మతులుకూడా న్ కాసి 

వారివల్ల మనం (పయోజనం౦ పొందగల్లుచున్నా మా మనలను 

వున్న తేమారగ్షములో పెట్టగల అను భవజ్ఞాలు, స వేకవంతులు, 

లభించగలరుగాని మనము ఆ అవకాశాన్ని వ్రపయోగించు 

కొనుట లేదు. 
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అను భవజ్ఞలగుగో క్లేగాకు పూనాలో హింసూచేశ సేవ 

సంఘమును హరి తదా్యారా జీవ చ్చే వాళక్తు లకు స స 

కశాశములను కల్పించారు, 

అట్లాగె లాహోరులో లజవతిరాయిగారు (వజా సేవక 

సంఘము నొకదానిని స్థాపించి, చెకసీవకులకు శితణ నివ్య 

అవకాశం క్రలించారు. 

ఆచార రంగాగారు వై తాంగ పద్యాల యందా కరా 

"వేలాది (సజాసేవకులకు తర్చీదు ఇసున్నారు. 

(బహ్మాజోస్యుల న్నుబన్మాణ్యంగారు మువలగు "చీక 

సేవాదురంధభుకులు ఆశ్రమాలు పెట్తి నసేవానికతులగు అనేక 

మరిది యువకులకు అవకాశం కలించారు. 

(గంధపరిచయంలోపాటు లోకజ్ఞానం, _రాజకీయాను 
భవం అధిక మైనా, పెద్దల సాహచక్యముంచేనేగాని పర్తిపక 

మైన రాజకీయజూనము అలవడదని గు రించి ఆంధ చేశంలో 
(వఖ్యాతు లైన (తైమూరు ల సాహచక్య భాగ్యం పొంది, చేశ 

సేవాదీక్యందు నిస్తాతులెనారు (బహ్మయ్యగారు. 

ఆ గుకుతయోన్ని గురించి, వారెవల్ర పొాందెనకానిని 

గురించి చెప్పేముందు, ఆయనను తము శిష్యుడని చెప్పుఖొనే 

వారుము/స్తుున్నారు. ఆసంగతిసాడా కొం చెమిక్క-డ తెల్పెదను. 

కృష్ణాజిల్లా వైతు వుద్యమ వీతామహులైన కానూరి 

వెంకటా చలపత య్యగాకు, సుపసిద న్యాయవామలును బెజ 

వాడీ పురపాలక నంఘావ్యక్షులును (పజాసేవయందు (పఖ్యాతి 

గాంచిన కట్టనుంచి క ళందరెడ్డెగారు, క్పప్తా మండ లనంఘము 

క్పష్లాష తిక స్థావకులలో నొకవై బందకులోని (వతి (పజా 
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విత కార్యములో పాల్గొనుచు (ప్రఖ్యాతిగాంచిన (శ్రీ చెకింబి 

వాను మంతేరావుగారు, (బహ్మయ్యగారిని త్మ శిష్యునిగా 

భావించేవారు. 

పెద్దలయెడ ఆయనచూప్ర భక్తి కి గౌరవములు మినపహో 

వ్యా ము లతకు టబహ్మయ్య్వగారికి గురుశిష్య bets i 

ఆయన స్వాతం త్య నిరతి నిర్భయత్వం నిజాయతీనిబ 

ఎలా విన్న వయస్సు_డగు ఆయనను, శిష్యునిగా భావిం 

న్ మన నృ పదాయం౦. అంతేగాని అనాను? 

కి లె. ముట్నూరి కృష్ణరావుగారు 

గుండని ముఖం, విశాలమైన కొటుకకం౦డ్తు, క్రో శేరు 

వంటి ముక్కు, విశాలమైన వతస్థలం, దీర రృచాహాువులు, పరిడు 

నంటి శరీకచాశయ. 

ఆ దిన్యసుందర ఏిగహోనికి తేగిన తేల్తని పారాడే పంచి 

కట్లు, చీలమండల వరకు వ్యావించిన చారులాల్స, రాజకీఏని 

ధిక్కరసూ, కోణాలు లీరిన ధవళశికో వేప్రము, నల్లని ఆకు 

చెప్పులు, చేతిక రను ధరించిన ఆ నిండైన విగపహోన్ని చూచి 

ఆయనను యెవరు మానవుడనుకొన్నారు? ఆయశ ఈలోకఫు 

వునిషి కాడు. దివ వ్యభోకమునుండి అవతరించిన మహాభాగుడు, 

అయన వర్చస్సు యెటి ఆకర్ష ణీతయమెనదో, ఆయన 
A) లా డ్ 

వస్తాలంకారము అటిచే. యెటి దివ్యాక క ణమది! ఆయన 
అవ్ లు రై ర్మ 

వర్చృస్పేకాదు వందనీయమైనది. నాక్కు_కూడా. అది దివ్య 

వాణి. వాశ్కే-గామ, వన కనకూడా అట్రైదే. 
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ఆయనను సాధారణ లోకము కృష్ణాప తెకాధివకిగా 

ఎకుగును. కాని ఆ వురిక పెన యెన్నడు అయనపేలే వుండేది 

కాదు. అదొక విచితము. 

ఆయన ప; (త కానిర్వహణ ధురీణు డే కామ. నవీనాం(థ 

ఛానో కనక గ, గద్యపద్యరచనా, లలితకళా పరి పో వకుడు. 

‘Style isthe man’ అన్నాడు కా రైలు. ఇదె ఆయన 

యెడల అన్నిటా సాక్షక మెనది. ఆయ (బాతభో, ఆ వేశము 

అభిని వశము అం శస్ట్రైష్ట్ అధికము. అందు చేతనే అవి వ్యాస 

ములవలె నుండక ఉపశ్వాసములన లె ఉ చెకం కల్లించేఏ. 

ఆయనకు ఒక్ విషయం తెలుసు, ఒక విషయం తెలి 

యన అని అనజాలము. సర్భజ్ఞాడు, ఆయన చర్చిచని 
ల సః 

నమస్వే లతు, 

జాతీయతయే గాక, సంపదడాయదృష్షి, మతదృక్ప 

ధము, నుట్నూ్నూరివారి రచనలో ముప్పిరిగొన్నఏ. ఆయన 

అభి పాయాలు పజల పై అధిక _పభావము కల్తించినవి. ఆంధ 

"దేశంలో సాతర్యత్వ పిపాన, చేశాభిమానం కలించిన ష త్రిక SS US గ్ 
కృషూవ తిక. 

౯a 

కృహ్తై రాశుగారన్నట్టు కృస్తాపష తొక న్యూస్ స్ వీపకుకాదు 

వ్యూస్ పేపక. 
అఏ పలుకుబడిగల వరీకేగాదు, వవి త మెన పిక 

కూడా. ఆయన మహో(పవ కగా, (పబోధి చాడు, కృష్ణాపతిశే 

కృష్ణా రావుగారు, కృష్ణా రావుగాశే కృష్ణాప తిక. ఆయనగొప్ప 

వ్యాసరచయితె, వక వ్యాఖ్యాతే, భామ్య కారుడు, శోధకుడు, 

సాధకుడు, సత్యాన్వేషి, కళా వేత్త, తల్త్య వేత్త, ద్రష్ట, ఉపజేష్టం 
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పగ్రికవల్రచే గాదు, (పవ ర్రనవల్ల కూడ ఆంధ చేశా 

"కి ఆయనది గురుస్థానం. ఆ ఎ.పోమహుబని సాహీత్య సేవ 

కన్న, పాండిత్య గరిమకేన్న, ఆయన నిక్షష్ణ, నిర్మల చరిత్రే, 
ఆం థలోకానికి అచార్యపీఠక మును చేసినది. 

దర్భారీయులేకే కాదు ఆయన గురుపానులు, యావ 

దాంధచేశానికి. 

అయన సాధాఠరణమానవనునివలి, నరససల్రాపా లాడీ 

నపింంఛాడు, ఆడాడు, పాడాడు. కాసి అయన వాదయపు 

లోతులను మనము తెలుసుకున్నా మా క 

అరవింద, రఏీంద గాంధిమహోాత్నుల శిష్యుడని భావిం 

చాను. కాని అయన అరపందునివంటి తత్వవేత్త, రవిం తుని 

వంటి రనపిపాసి, మహాత్మునివంటి నత్యా న్వేష్.. 

-వేజాంతం కళలు ఆయనకు అభిమాన పిషయాలు. 

ఆయన కళా తపసి. 

భో. ప. సీతారామయ్యగారు 
అవ్రమువ లె నున్ననైన నుదురు, అనుభవాన్ని విజ్ఞాన 

గరిమను నూచించు వెండివంటి తెల్లని శిరోభములు, వతిభను 

(పదర్శించు ఆ బట్టతల, ఎక్సుశే చూపగల నే కాలు, దూర 

(శవణళ కి కీగల (శవ న పాౌరుపాని సన్ని (పకటించే మిాసక ట్లు 

సన్నని వీర్హ ఆ కారంలో మేలీమిబంగరుచ్చాయను ధిక్కరించు 

శరీరకాంతి, వేలాడే గోచీ, జారిపోయి పంచికట్లు, అ;టీ అంటని 

అంగరఖా, మెడమోదనుండి జారిపోతూవ్రుంజో “పెవంచి నిరంత 







గురువుల 185 

రాలోచనా నిమగ్నతను నూచించు దుస్తులతో వటాటోషపం 

లేకుండా కన్పించే పురుషుడే పట్టాభిగారు. 

పట్టాభిగారు నిండునిలువునా అంధుడు. రూవములో, 

వన్ర్రధారణలో, అభిభాషణలో, అభి పాయ (పకటన, అభి 

మానములో. 

ఆయన చక్కని ఉచ్చారణ, (న్య మైన కంఠ స్వరము 

శ్రోతలకు విందొనర్సును. 

పెక్కు. (పజ్జలు కలవాడు పట్టాభిగారు. ఆయన వక్త 

వాద చతుకుడ, నంభాషణలో సాటిలేని మేటి, ప తికాధిపతి, 

బహుభాపారోవిదుడు, నొప్పరచయితే, విమర్శకుడు, అక్షి 

వేత్త, రాజకీయ వే క్ర, నిర్మాణనిపుణుడు, వ్యవహదర్త, ఘర 
వైద్యుడు, గొప్ప పార్ల మెంశు3యను, డాక్ట్రమ పట్టాభి అను 
ఆయన వాడుక చీకు తారయ 

ఆయన కెటి సహాజళ క్తి కలదో అట్టె జ్ఞాపకేళ క్రి కలదు. 

(వతివిషయం నాలుక చివరనే ఫుంటుంది. అంశలు, ఘటన లే 

గాక, విషయాలకు సంబంధించిన తిధి వార నత కాదులను 

గూడా వేర్కొనగలడు. వది సుస్తకాలు ముంచేసుకుని ఒక 

ఫు స్తకం రాసేపద్దతి కా దాయనది. ఫు నకనహాయం లేకుండా 

బ్ఞావకశ క్రీ వల్ల నేఅంక లు, తేదీలు (వాయగల ధక కి నంప 

న్నుడు. వయల? ఆయన కనక అ్రహ్మ. 

ఆయనకు నహ కారోద్య మము, బాంకింగప, ఇర్నూ 

శెన్సు, "వేదాంతము అవి, ఇవి, అననేల అన్ని ఏష 

యాలు తెలుసు. ఆయన ఒక జంగమ విక నరస 



186 మన ౫కు పెడ్డ 

ఆయన బుద్ధికుశలత లో మరొక విశేషం అవధాన 

పటిమ. ఏకకాలమందు ఎన్నో కార్యాలను సిర్య్వహించగల 

నిప్రణుడు. 

ఆయనకు పెద్దలలోవున్న పరిచయ యొవరికున్నది ? 
లోకజానములో ఆయనతో సరివచ్చువారెవరు ? ఆయనవంటి 
పొదుపరి లభించునా ? కాగితాలను ఛ|దవరచుటలో ఆయన 

వంటి వారు నురిలేరు. ఆయన అన్నిటా అరి లేనవాడే. 
ఆయన మేధానంప త్రి, సద్యస్ఫురణ, సమయజ్ఞతే, 

విషయవి వేచనాసామర్ల ము, రచనాకాశలము, చాక్చటిమ, 

విమర్శనా నై పుణే, దూరదృష్టి భారత దేశ నాయక త్యాగికి 

అర్హత కలిగించాయి. ఆయనవంటి మేధావి ఆంధ చేశములో 

“అరుదు. భారత దేశములో బహుకొొద్రి. 

జాతీయ విద్యా ప్రచారకుడై, భాప్మాపయుక్త రాష్ట్ర 

విభజన (పణాళికా _పకిపాదన క రొ, 'ఏపిథ ల నిర్మాణ 

దమ్సుడై, నక సంస్థాన ఉద్యమసారధియొ, కార్యగెసు కర్త 

ఛారులలో నొళడై, కాం సు చరి తకారుడై ఫ్లో మవోత్ముని 

భాహ్యకారుడై 'ఛాసిల్దుచున్న భోగరాజు వారు ఆధ తేదం 

"పెంచారు. 

* రైతులంతా తాము రైతుబిడ్డలమని గర్యవడునో; పట్టాఖిగారు 

కూడా తౌను కర ణపుబిడ్డనని గర్వపడ కాడు. “పట్టా! నీవు మాట్లాడే 

టప్పుడు నీ పలుకులం ములుకులవలె న్నండునుగజా, ఇంతే పెద్ద కాం గెసు 

చకితే (వాకావు, ఎవరిని ఏమో అనలేదే? అని ఆయననును హోగ్ముడు 

ద్నిన శనుకరణాం బిడ్లను కెళలాం ఎప్పుడూ వాతీలో దొరక డు ఆని 

ఆన్నా దని ౪నుకుంటారు, 
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అయన కాంగెసు గ చేకాదు, గవర్నరుగ జెహాడ 
దె ది 

అలంకకించాథు. 
ఆ జ్ ఖో 5 షట్లాభిగారికి ఖద్దరు స్య చేశ సెలభాన (పజావువ్యమము 

అభిమాన విషయాలు. అయన గౌకికవ్యవహోర కువలుడు. 

చరుకువాడ వేంకటనరసింహంగారు 
అమాయక త్వాన్ని నూచిచే ముఖము, స్యచ్చతను 

(పకటించే తెల్ల నికళ్ళు, పబ్టుదలను సూచించే ముఫ్ర, హృదయ 

వై శాల్యం సూచించే వత్షున లము శోక నేయనము నుత్సహించే 

(శవణపుటములు, TAT నూచించే ముండనము, జస. 

చేతనే నమ త్వాన్ని సూదించే చేవోకారము, వస్రై వారణ 

కలవారు. మన చెపుకువాడ వాను. 

అయన చదివినది న్యల్బము, తెలుసుకున్నదె అధికం, 

“తెలిపినది అంతకంకు అధికం, గొప్ప వయోజన విద్వాపచా 

రకుడు. అయన ఉపన్యాసాలు పామరులను పరిణతులను చేసి 

నవి. అయనవంటి వ కఅకుదు. వ లైెటుూూారి వారికి తెలిసీ 

ఛావలో, ఆ వుపవమానాలతో, వారిలో నొకడ చెప్పినవాడు 

చెపుకువాడ. చెకుకువాడ వాక్కు. చెరుకు రసం గడా! 

ఆంధ దేశంలో ఆయన పాదం పెట్టని (గామంగాని 

ఆయన వాక్కు-_. విననివారుగాని వుండరంశు అతిశయోక్తి 

కాదు. ఆయన ఆంధ డెనూా స్తనీన్, ఉపన్యాస శీర, ఆంధ 

చెశ్తాన్నంతా ఉగూతలూగించాడు వూరావ తిరెగి ఉపన్యా 

నాలడ్యాకాః 
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బుక విషయాన్ని గురించి అనుకూల౦ంగాను _వతికూ లం 

గాను గంటల తరబడి చెప్పగల (వడ్హావంతుడు. హాస్య చతు 

కత్రలో అండెచేసిన చేయి. 

ఆయనవంటి కాం గెసు (పచారకులు యెొవకున్నారు? 

ఆనాడు బౌద్దనుత (ప్రచారానికి భౌద్దభికువులు బయలు చేరి, 

బుద్ధభ గవానుని బోధలు బోధించిన కై, నకసింహంగారు నడుం 

గట్ కాం సు మతాన్ని భో -కానిక్రి వంటబశ్లేటబ్లు బోధిం 

కు కాళ్ళు బలు పాలుక' కైటట్లు పాదచారియె పచారం 

చేశాడు అవరి వాజకుడు. 

ఆయన లో బౌద్ధుల (పచాఠళళ, జైనుల సేవా వీత, 

-వేదపముల థర్మతత్పరత దీ ప్పి గాంచినపి. 

అయన నియోగిశాఖలో జమించాడుగాని స్వభావము 

చేత శుద్ద వైదీక. ఆయన సేవకు శతకోటి యజ ఫలం లభించ 

గలను. ణన జన్మలో ఇంగ్నీ షుచమనవు చదువుట బునహో మే 

పాపము చేయలేదని చెసే పే ఛాందసు జాయన] 

ఆయన పెక్కు. (గంధాలు వాయలేమగాని, (వాసినవి 
రండూ రక్నాలే. “న్యరాబ్యదర్పణము. కార్యగెసు యువక 
లకు వేదం. 'శానననభలు” ఒక _పమాణ గంధము. ఆ (గం 

ధాలా నాడు కాంగెసు (పచారకులకు వబ్దుకొమ్మ లై పరిఢ 

పట్ట నవి. 

ఆయన భీమా కంపెనీలలో పనిచేసి భీమాడింఢడిమి 

అని (వఖ్యాతిగారచాడు. కానీ భీమాకంపెనీల తిరుగుళ్ళు తెలిపి 

లోకానికి హెచ్చరిక కలిగించాడు. 
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“ఆదర్శ ప్రాయమైన ఉపాధ్యాయధర్మాన్ని నెరపిన 

ఈనాటి బృవాన్న తే మన చెరుకునాడ. ఆయనమవృ త్రం, త్యాగం 

అనితరం. చెకకువాడ యెొందరకో పెంఫుకలగ జేశాడు. ఆంధ 

చేశానికి చైతన్యం కలగచేశాడు. కాని ఆయన పల్లకి బోయ! 

“కృష్ణావత్రిక చతురతకు, చుకుకుదనానికి, వాడుక 
మాటలకు, సాగ సెన వోకడలకు, హోన్యరస పవాహమునకు, 

ఆనంద మొనగు ఛణుకులకు, తావలమైన తోటి వాతలు చెరుకు 

వాడ పని” అసి అంటాడు ఆచార్యరంగాగారు. 

— 156.10-09.చి కగు ప్త 

ఆయన కొతరఠం ఏెద్యాలయంలో 10 యేండ్లు ఉపా 

థ్యాయుడై నందున, ఆంధజాతీయ కళాశాలలో అధ్యాపకుడై 

నందున, అయన గురువుగా గు ర్రింపబడలేదు. ఆంధ యువ 

జన బృందానికి ఆయన గురువు. ఏకలవ్య శిష్యులు ఆయనకు 

నేలాది.., 

ఆయన లోకులను పెంచాడుగాని తాను పెఠగలేదం 

టాడు ఆచార్యరంగాగారు. చను అట్లాగే అనుకున్నాను. కాని 

ఆయన వదనులకు (పాకులాడ దలచలేదు. అధికారాసకి అ రులు 

జాచలేదు. ఆచార్యకంగాగారన్నట్లు ఆయన ఈనాటి బృవా 

జు నుత వాతలు న లు ఒం 

b వెంక టకా, క్రి” రికి వలె యీళక నకును; చేలాది శిహ్యుజనం, ఎమా 

తం కవితావా సనవున్న వా రెనాసరే కాశం గలి శిష్యులమ ని చెప్పుకుంటారు, 

ఆయన ముఖమెరుగని ఏకలవ్య శిష్యులెందకో వున్నారు, కవితా (ప్రపంచ 

ములో అయన (ప్రభావమట్టికి అయన కవికులగురువు, ఆకుక విక (ంలోను,ఆవ 
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న్పతి, గుస్సా నంకంకు ఉత్తమమైన పదవి వది? ఆయన కోరింది 

అచే. ఆయన శతక అందులో నే. అయనను ఆనర్శంగా 

పెట్టుకుంటుందా, పదవి వ్యా మోవామైన అం ధలోకం? చేశ 

వముత్నేంగాక స్వీయకీ రి రి వలుకుబడి (నాపక్ గరా కోరువారు 

ఆయనను అనునతెంంచగలరా * 

ఛానములోను, జంటశవిక్యంలోను, ఆయన అనుక రణీ య డయ్యాడు, 

తిరుపతి వెంకటకవులం యుగక రల. 

వారె శిష్యులలో (పతిఖాపంఠకులైన కవు లం గలరుశకాని, వాఠివలె 

"లామర తంపరగా శిష్యగ ఆం సంపాడించిన కవులం లేరు, 

కాస అందులకు ఆతీకుడు మన చెరుకువాడ. చెరుకువాద నారు కూడా 

కాత్రంగాక శిష్యులే, "బెజవాడలో జకిగిన లం ధనాటక కళ "పరిషర్తు 

సమావేశ సందర్భంలో శిష్యగ గాం శ్వాస్త్రగారి పాదనవ్రూజ చేయటజరిగిందెః 

ఆసందర్భుంలో చెరుకుబాదవారుకూడా పాల్గొని తాము కాత గారెశిస్మ్యుల 

మని సగర్వంగా చెప్పుకున్నారు. అయి కే అయన క వితే గం చెప్పగ లగా అని 

పారఠకి లోకానికి సందేహం కలగవచ్చు. వారిగురువు గారు, వాకివుపన్యాస 

ధోరణికి అశ్చర్యపడి ఇదీ ఒక కవిత్యమేనోయ్స్క్ మూజువాణే కవిత్వమని 

(ప్రశంనించార టం 

ఇంతేగాక కృస్తాప త్రికలోని ఆయన వదన రచనాప్రాగ్భల్యము 

జూచి ఆయన కవిగాదని యెవరంటారుగ”గడ్యం కవీనాం నికషంపద న్ని 

అన్నారు పెద్దల, గేయాల్లోను ఆయన గొప్పవాడే, కృస్తాపతికలాోని 

కుమ్మెడపాటలు, పదక అపకు చూసే స్త ఆయన క వతానూ భుర్యం 

గో-చరిసుంది, తిరుపతి "వె "వెంక టకా శ్ర గాలివ లె స్వే చరుక్రువాడ వారికి శిష్యగ ణం 

ఆంధటదేశవ కిరీటా వున్నడిం 
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ఆయన శిష్యబ్బందంలో, _పహానుసినంటి ఛ కులు, 

వికర్లుని వంటి ధర్మనిర్నయ వే తలు, అభిమన్యూనివంటి విరులు, 

అక్టునునివంటి సవ్యసాచులు, దుర్యోధను నివంటి నంప తి గల 

వారు, అకిరధులు మహాఠళధులు ఏక లవ్యులు కలకు. ఆయన 

ఈనా టి (దోణాచార్యులు. తయన తన శిష్సుగణాన్ని జూచి: 

గర్వపడతాడు. ఆయన కేమి కొదువ ? ఆయన కోశీది పెంచే! 
పదవులు పెరవారిశే ! 

ఆయన శిష్యగణ మైనా, నేడు గురుదవీణగా ఛావించి' 

గురువుగారి, ఆదర్భానికై పాటుబడుట థర్శంకాదా గ్ 

నరసింవాంగారు గాంధీమహాత్నుడు _(వవచించిన 

స్వేచ్చా దారిద్ర్యాన్ని వరించి పదవీవ్యామోాహాంలో వడకుండా 
జీవితకాలమంతా అతశరాలా ఆచార్యుడుగా వుంటూ, శిష్యుల 

ఉన్నతి జూచి ఉప్పాంగుచూ, వారి నమస్కారాలు స్వీకరిస్తూ 

““అభివృద్ధిరస్తు” అని అశీర్యగిన్తూ “ధన్యోస్మి అని అనుకుంటూ 

ఆనందంలో వుండుకు ఆయన అభివుతము. 

ఆయన జన్మతః ఆచార్యుడు. అజాతళ; లును. పర ఛే 

యము, వరోవకారము ఆయనకు పరమ్మవియము, 

“సె్యేజనా స్పుఖనో భవంతు. గోభాహ్మ ణేభ్య శుభ 

మస్తు నిత్యం. ” అనునచే ఆ ఆచార్యుని నంకల్పం. 

ఇక సీ గురువులవద్ద (బహ్మయ్యగారు ఏవి [గహూం 

చెనో య్యుకపథతును. బెరివద్ద (బహ్మయ్యగారు చదువు 
కున్నది లేదు, చారు చెప్పినదీ లేదు. వారి సామిప్య సాహా 

చర్య భాగ్యము లచేక చేర్చుకున్న చే. వారుబోధించాలా? వారి 

సాహచర్యమే చాలు వివేకవంతునకు. అందుచేతనే వారిని 
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గురువులుగా భావిస్తాడు. తన శేయోాభిలాషులుగా యెంచు 

తాడు. 

దూరదూరాల నుండీ వారి (నాతల ద్వారా ఫు తేజము 

నొంది వారిసి గురువులుగా ఛావించేవాను వేలాది వేలుండగా 

వారి నన్ని హిత సామోాప్వ భాగ్యము లచే వారి శిష్యుడగుట 

(బవా య్యగారి భాగ్యముగాక మరియీమి? 

కృస్తారావుగారు (వధమ గురువు, పెద్దగురువు, (బహ 

య్యగారు (బహ్మమందిర మ౧శురిడి చదువుకుంటు: న్న్న రోజుల 

నుండి వారి దర్శన ఖ "గ్య మేగాక, వోరి సామోప్య భాగ్యము 

వారి పవితవాణి, (శవ ణం్చదియములద్యా రా (గోలే మహో 

భాగ్యం కలదు. వారు అదివారం రోజున చేసే (పార్షన లలో 

పాల్గొంటూ, |వసంగాలు వన్నాడు విద్యార్థిగా. కృస్తాప లెక 

నాటినుండి చేటివరక్కు వేదంగా పఠించే ఘనాపాఠి, 

బందరులో ఉన్నప్పుడు దర్చాులో పాలొంటూ 
౧ 

వుంటుండేవాడు. అందువల్ల పెద్దగురువుగారి (పభానం కది 

శం. నీతికి నిలబడటం, కళాదృషై కలగటం, క్చ్సూప లశ వెలి 
లు FE హు a 

అనుకరించడం బకిగింది. ఈ గురుఫుగారివల్ల సే కచారా 

లందు, నంపదాయాలందు అభిమానం కలిగింది రాజకీ 

యంగాగాసి, న కిగతంగాగాని బుజువ రన వుంకే నేగాసి 

యెవ్య క్ర క వృద్ధికీ కాజాలడన (గహాంచాడు. అయనకు హృదయ 

చైకాల న కిలేగింది. ఆనాటి (బహ్మానమాజ సంస్కా-రముపల్ల నే 

చేటికిని మేది వాసినా ఓఉంకారముతోనే (పారంభము. పెద్ద 

గురువుగారి (సభి వము అక. 
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పట్లాభిగాకు వుట్టుక్ తో నేపార్రమెంకేరియన్. వారివల్త 

తీర్మానాలు వాయటం; సవరణలు పెట్టటం, కీటెంగు తీసు 

కోనీ వదతి, సభాసిర్వాహణం, కొ త్రవాకిని యెనకపర్పడం, 

చలో కులు వలకడగ్క, వాదించడం, శ ఘునిర్హ యానికి రావడం, 

జాగులేకుండా (పఠిపని తరగా చేయడం నేర్చుకొన్నాడు. | 

చెరుకు నాడవారివల్త, (వచారం, ఉపన్యా సాలివ్యట౨, 

సేవావతం, మొదలగునవి నేర్చుకొన్నారు. ay) స్య రాజ్య దర్చ 

ల౦, శాసనసభలు అనాటి కార్టగెసు (వపచారకుల కెలా వుప 

యోగపడిననో, (టబహ్మయ్యగాకికి అలాగే పుపయోగ వడినవి, 

అనలు చేలంటు వదిలించిఐది చెగుకువాడవారు, నైతిక 

(వభావం కృష్లారావుగారిదె. లోకంలో వెలగడం "నేర్చుకు 

న్నది పట్టాభిగారిణ్యా రా. 
———— 

౪ ఈసందర్భంలో ఒకో సంగతి చెప్పుట అవసరము, (బ్రహ్మయ్య 
గారి మేనమామసుబ్బయ్య గాగు మంచిపరవహోర్త, ఆయినప్ప టికి యెప్పుడూ 

కోర్టుకెళ్కని పెద్దమనిషి లోకు లెన్వకికి తే ఎజన్మలో పోనోటు (వాయని 

ఫీ హ్మాళార్యుడుం తేగాదామనిషికాడు, కాని పట్టుదలవ స్తే వెరవని నిర 

యుడు, కుటుంబసంబంధ_మెన సలహోలం చెప్పటంలో మంచిసలహాో దారుడు 

చెక్కు_.కుటులగాలం మేశేజి మెంటు శేని ఆభివృద్ధి లోనికి తెచ్చిన వుడా కుడు, 

ఇటి సుబ్బయ్యగారు మేనలునకు మంచిళిక్షణ యిచ్చాడు. నిర్భయం బ [0 9 
“గాను, నిర్మాఖమూటంగాను మాట్లాడడం, పెద్దలయెడ ల వినయవిగేయరలు 

కలిగివుండటం, సాధ్యమైనంతవరకు యితరులకు సహాయం చేయటం, 

పాొకుపరితనం, జమా ఖర్చులం సక్రమంగా వాయటం, వ్యవహార జ్ఞానం నిజా 

యతీ మొవలగునవి ఆలవడశేశాడు, అయన గుకువెంకుకుకాడు?ి ఆయన 

శిక్షణకు పటాభిగారు వెంకగులం రారు, 
ల 2 
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అసలు ఈ _తిమూర్తుబు స్నేహితులు. వారిపభానం 

ఒండొ"రులైన బడింది. అట్లాగే ఆ గురు తీయ [పభావ౦ం 

శిష్యుని పై బడింది. అంతుచేత ఫలానావారిపల్ల ఫలాని ఏమ 

యం వీరికబ్బిందని చెప్పటంకూడా కష్టసాధ్యమే ! 

వారిది ఒకకూటిమి. ఆ | తిమూర్తులు కలసి పనిచేశారు. 

వానుమంతేరావుగా రుండగా కృవ్తరావు పట్టాఖినీతా 

రామయ్య గా రలు కలసి వనిచేశారు. హనుమంత రావుగారు 

న్వర్షస్తు లైన తే ర్వాత చెకుకువాడ వారితో కలసి వనిచేశారు. 

వారి కూటమిని గూర్చి చెకుకువాడ వారిటా చెప్పు. 

కున్నారు. “వటాభిగారు యింజను, నేను లోడ్ వాన్, కృపా 
A) te 

రావుగారు (బేక్ వాన్.” 

—కృషాప తిక 1931-9-25 
ac) 

పట్టాభిగారు వారి కూటమిసిగురించి యిట్లా అన్నారు. 

“హనుమంతరావు, కృష్తా రావు, నేను ముగ్గురమూ ఒక 

కూటం, ఒకమాట, ఒక కార్య్యకమము మోద వసిచేయు చుం 

టెమి. కృష్ణరావు తత్వ వెళ్త. వానుమంతరాను కవి. చేను 

లౌాకిక న్యవవారకుడను. వానుమంతే రావు యింజను డ్రైవర్, 

నను బైకు వేయు గారును, కృషపారావు స్యా సెరిజర యూ 
డ్ గ 

ఏవిధముగా, కళాశాల నడుస్రునవ్ప్వుజేమి, షర్రికా (పచారమునరా 

చేదు, (గంథ చ్యావకమునం చేమి, ముగ్గురము కలసి పనిచేయు 

చుంటేమి.”? 

"మాకు కుడిచేయివలె కాకా (న్రీరామశాన్తిగారుం 
డిరి. ఆయన ఛావనికాసము, వాక్చటిమ, వంగా బాకా నము 



a 
a 

(బ్రహ్మణ్య గారి మేనమామలు * 

కొండపల్లి సుబ్బయ్య, వెంక య్యగార్లు 



చరుకువాడ 
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సాహాసము, భావనలు అంథ దేశము యొక్క. అప్ప x) స 

వునాదియని చెప్పవచ్చును. ఆంధ Bee సంసుమును 

స్టాపించిరి. శాస్త్రిగారు ఒక (పావిడెండుఫండు క0పెనీపె 

రేడ్యారా లభించిన యెనిమిదివేల రూపాయలు కళాశాల 

కర్చించిరి. (6౦ ధవ తిక 2-7-1945) 

ఈ ఏధంగా ఒక కూటమిగా పనిచేశారు. చేశాభివృద్ధికి 

తోడ్పడ్డారు. కృష్ణారావు, పట్టాభి, చెరుకువాడలు ముగ్గురూ 

మితులైనా బారి మన స్ప తాలు థీన్న ములు. 

వారు వారినిగురించి చెప్పుకున్నారు. నేనుకూడాకా స్త 
చారినిగురించి పోల్చి చెప్పెదను, 

పట్టాభిగారు సముద్రుడు. ఆయన్ని చూడగా నేయ. 
కృష్ణా రావుగారు గంగానదివలె వవ్మితుడు. ఆయన్ని చూడ 

గానే భక్తి, నకసింవాంగారు తటాకంవ లె సర్వజన సులభుడు. 

ఆయనను చూడగానే ఆప్యాయతే కలుగుతుంది. * 

ఈ (తిమూరక్తుల గుకొలు వారి శిష్యునియందునూ 

కలవు. ఆయన పట్టాభిగారివలె భయంకరుడు. కాని వాస్త 

వంగా నరసింహంగారివ లె సర్యబన సులభుడు. కృషైరావుగార 

వంటి విమల వ ర్తనుడు. 

ఇంతేకాదు. పట్టాఖిగారివంటి గడుసరి, నరసింహంగాం 
వంటి అళాక్యుడు, కృస్తారావుగారివంటి స్నేవాప్యాతుడు. 

అంకుచేశజే ఆయన నాయకుడు కాలేడు. అనుచు 

డుగా ఉండలేడు. ఆయనది తృతీయపంధా |! 

# Like priests like people, 
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ఈ గురువుల (పభావం ఆయన కొక ప్ర త్యేకవ్యకి త్యం 
శల్లించింది. 

కృష్తారావుగారికి ఆయనకు గల కలయిక హృదయ 

సంబంధ మెనడి. 

వటాభిగారికి అయనకు నంబంథం మేధకు సంబం 

థించిండి. గురువుగారి మేధకు ముగ్గుడ య్యే వాడు శిష్యుడు. 

శిష్యుని తెలివితేటలను (పంసించే వాడు గురువుగారు. 

నరసింహాంగారికి అయనకుగల బాంధవ్యం సేవావతము 

నకు సరిబ-ధించిందిె. 

పీకి నూనవ్రురలోను (బవ్నాయ్యగారిని బాగా అర్ధం 

చేసుకున్నది కృస్తా రావుగారొక్క ₹. ఆయన (టవ్మాయ్య 

గారిని యెన్న నూ శంకించ లేదు. 

పట్టాభిగారు |పతిది మేధలో నే పరికిస్తారు. ఆయన 
మేధావి. మేధ అందుకోని వివయం, హృదయం అందు 

శోగలదని ఆయన ,వాస్తాడు. ౩ సంగతి సర్యజవవిదితం, 

అందుచేతనే యూ గురుశిష్యులకు అనేకసార్లు అభి పాయ 

భేదాలు కలగడం, పోవడం జరిగింది. 

నరపింసా *గారిటో కలసి యెకనిర్హయానికి రాశకేక్ర 

పోయినా, వెంటనే కలసిపోపడం కద్దు. 

ఆ అజాతశతువు శిష్యవత్సలుడు గదా] 

ఈ (తీమూ గ్తుల (పభావం ఈ మాదిగ, ఇంకా నేను 

చెప్పలే౧దిధ-?? పనిచేసింది (బహ్మయ్యగారిమోద. ఆయన 
తేన అభివృద్ధికి అధారభూతు లైన ఈ _తిమూరులను నంద 

ర్భానుసారంగా వ్త్యం స్నరిస్తూవుంటాడు. 
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“నీతమ్వు త పలోవాముననిల్చి, యమానక మైనశీంచు, నా 

సీరమె, ముత్వమట్లు నళినీదశనంస్థిత మై తనర్బునా 

సీరమె శు కిలో బడి, మణిత్యముగాంచు నమంచిత [వభం 

బారు మవృతలి టధము, , నుధ్యము, ను  తముగొల్బువారికిక్ ” 

—భర హారి. 

ఆయన బశిష్టత 

(5 చేతబట్లి హలాయుథము (పా 

చీన తేజము బావుటా గా 

కార్యశూరుడ వై 72. జూ ప ల్రెపట్టు: 

కాం గెసు. త్ో (ప వేశించిన అశేకలు ఆ స్తిపాసులు 

అధికంగానో అల్పంగానో పోగొట్టుకున్నారు. కాని బ్రహ్మా 

య్య గారు గత 40 నంవశ్చరము లనుండి కాంగెసులో కార్య 

క రగావున్నా, ఖర్ను అధికంగా చేసినా, జరిమానాలు చెల్లిం 

చినా ఆ సినిమా. సం పోగొట్టుక నోలేను. అవొక ఆశ్చర్యక క 

వెన విషయం. 

= అయనలో ఆ వేశంకంకు, ఆలోచన అధికం. అందుచేత 

(వతిపనీ ఆలోచించిగాని ఆరంభించడు. ఇంతేగాక (ప్రధానమైన 
చీదో అవధాన మైన దేదో గు రిసాడు. 

ఆదాయ వ్యయా లను గమనిస్తాడు. అదాయాన్ని 

మించిన ఖర్బుచేయుట అపచారంగా భావిస్తాడు. అందుచేత 
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అవ్వలు పాలుకాకుండా; అసి పోగొట్టుకోకుండా జాగత్ర్త 

పడతాడు, 

పూ ర్యార్టితం అమ్ముట మహోపాతకంగా భావిస్తాడు. 

దానిని అనుభవించటానికే తనకు హాక్కు_కలదుగాని అన్ను 

టకు హక్కు_లేదని తేలుసాడు. సెదలు ఈ ఆస్తిని అమ్ముకొను 

టకు గాక అనుభవించుటకే ఇచ్చినట్లు తలుస్తాడు. కనుక పెద్దల 

అభి పాయానికి భిన్నంగా (_పవ్తించిన పాఫులగుదుము అని 

ఛావించుటలో అసందర్భ మేమి లేదు. 

ఇంతేగాక బహుపొదుపరి. చాలామంది చెడిపోవుటకు 
కారణం తమ స్థితిగతులు గమనించకుండా ఖర్చు చేయటమే. 

ఆయన పొదముపరితనం, ఒకరిని చేయిచాచడానికిగాని, 

రక్ష లొల్లీ పని చేయడానికిగాని ఆయన కవసకం లేకుండా 

చేసింది 4 1 

మన దేశంలో స్వంత ఆ స్పిలేకుండా, చెశపివ చేయటం 

యెంత అవమానకరమో వాధాకళరమో ఆయన ఇాగుగా 

యసుగును. 

జేశాన్ని నమ్ముకొని రాజకీయాల్లో తమ సర్యన్యము 
ధాఠకనోసిన దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, డాక్స్ రు స్ఫుబమణ్యాం, 

సాంబమూర్తి, 'ద్రకాకంగాక్లు ముదలగునాకు పడ్డ అగచాట్లు 

చాలు మన రాజకీయ జీవనప్రు వొడుదుడుకులు (గ్రహింప జేయ 

ఈ l. లా "ల్లీ పనులు యీాయనకు పనికిరావు. అంటారు చెరుకువా దవారుం 

ఇ 
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డానికీ. నునం, మన చేళారాధకులను పోషించే స్థితికి ఇంకా 

రాలేదు. ౫ 2 

అంకుచేతనే తన బకువుభారములు లోకులపై వేయక 

తనచేశ హి తెక జీవనంకు ఒడుకుడుకు రాకుండా వుండగలం 

దులశే ఆయన అపిధఎగా (వవ ర్హించుట మంచిదని మనం 

గహీంచాలి. 

ఆయన కాంగగను సంచేశానుసారం సంచరించిన 

(పముఖుడె నా, కొంకరివలె న్య గామంభో కాం గెసు వుజ్య 

మాన్ని బలవఠరచకుండా, దేశాన్ని వుదరించుడామని బయలు 

జీఠలేము. తన గామాన్ని శకాంగాసు (గామంగానేసి, 

కాంగాసు సంచేశానుసారం పనిచేయుటకు, బద్గకంకణుడై 

బయలు చేరిన కార్యవాది. ఇంటగల్బి రచ్చ గెల్చిన పీకుడు. 

(గామంలో యెంత పలుకుబడి శ్రన్నదో, తాలూకాలో 

అంత పలుకు బడీ వున్నది. * 

జిల్లాలో పట్టాభిగారిత ర్వాత పలుకుబడిగల పముఖుకు. 

రాష్ట్రంలో (వకాకం, వట్టాభి, కంగాగారు మొదలగు 

పెద్దల అనంతరం, పలుకుబడిగలవాడు. 

మరొక విశేషమేమిటంశు ఆయన జీశానికెలా సేవ 

చేశాడో, _గామానికి అలా సేవజేశాడు. ఆయన (గామానికి 

చేసినసవ పాఠకులకు ఏదితమే. 

గ 2 యీ ఫావమే రాజకీయ ాధిగుల నిర్వచనములోను భూము ల 

పంపకములోను్క, (సూపు రాజకీయాభిమా నాలం; జేనోళ్ళ చాటుచున్నని. 

* “దివి కౌలూకాలో ఈయన మకుటంలేని రాజని చెప్పవచ్చు. 

కృషహ్పాష తిక 26.9.81, 
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ఆయన ఉన్నలతే పదవులదా్య రా కార గసు రంగమున 

కృషియొనర్చినన్షై రె ర తాంగమునకుకూడా కృప యొన ర్చెను. 

ఇంతేగాక తాను యీపన చేస్తున్నా స్యననాయం 

వదలని చెగు, 

అనా } 

ఆయన ఆధిక్యం 

“మాననమై క్రై మరిగళతంతు నె 

మం (కాంగము లకు మూలసూూ తమని 

న త్యాగహరుషి. చాటిన పాఠము 

యెల్ల జాతులును పల్ల విపాడ 

యె త్రవోయి నీ జయ డెంిడా 

నిస్పనోయి నీ ద్రియకాండా”) రాయ పోలు 

అః ధరా) కాంగాౌానువాదులలో, అయనస్థానం 

యెట్టిదో యెనమకపరిస్తేగాని, ఆయనశీలం, నరసత్యము, 'వభా 
వము వెలడిగావు. 

కాం గెసులో ఘనతర త్యాగాలు చేసినవారు కలరు, 

సావాసులు నమధికము. సేవ్మావతులు పెక్కురు. | వకిభా 

ఫాలుగకు తక్కువలేదు. (బవా య్యగారు ఏటన్ని టిలో పరి 

ఇతి జెందిన (పముఖుడుగాదు. వీటిలో యేబఒక్క_విషయంలోను 
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ఖ్యాకిగాంచినవాడు కాకపోయినా, ఆయన యువకుడుగా 

వున్నప్పుడు అంధయువజన లోకములో ఒక పెద్దగా, ఓక 

(పముఖుడుగాా ఒక (వల్వేక గెౌళవానికీ పాత్రుడైనాడు. 

కాం7సులో పెద్దలును, విన్నలును గలరు. కాని పెద్ద 

లకు, పిన్నలకు నమానంగా (పేమాన్చమ డైన 1పముఖుడు 

(బహ్నయ్యగారు, 

ఆయన ఆనాడు కాంగసు పెద్దలలో విన్న. చిన్న లలో 
పెద్ద, అందుచేత నేగాదు, సామరస్య భావంవల్ల ఆయన నమ 
ధికుడైనాడు. 

విన్నలలో (పముఖులు కొందరు ఆయనను చేరుతో 
వీలు వక్ష అన్నగా రని పిలుస్తారు, ఆయనకు మిత్రులన్న్న 

యేకోదరాంతశకరణ. 

ఆయన వై కెస్తయినా, అనాటి నై టిస్టులవలె లెఫ్టైస్టు 

లను మార్కొన్న వ్య కీగాదు. కెిర్టుభానా లన్ని ంటెని 

అంగీకరంచకపోయినా వారి దేశభక్తి కని “ఫంకించేవాడు కాడు. 

Ws ఆయన వష తవా, 

అంథ రాస్ట్రాయ మహాసభ అధ్య శత వహించినవ్వుడు 
అలికి ష్టపరిస్టితులలో, ఆ నభ దిగ్యిడయముగా జరుగుటకు 
శారణము వైటెస్టులేగాక లెఫ్టిస్టులగు, కతు యూతు సోమ 
లిస్టు వర్గము లవారికి ఆయనయందుగల అనురాగమే కార 

అము 

ఆంధ రాష్ట, కాం గెసు కమిటీ శెకటరీగా మిన్ను కో 

బడినప్పుడు, అధ్యములగు వట్టాఖిగారిక కె హాచ్చువోట్లు, 
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వచ్చుటకు కారణం, ఆయనకు రై టెస్టు లేక లెఫ్టిస్టులలో 

శొందరుకూడా వోటుచేయుటయీ. 

నాజేశాదు నేనూ అంతే. ఇటీవల అయన కాన్సిల్ 

నభ్య త్యానికి అందరికంటె అధికటట్లు వచ్చినవి. పార్టీ భేదం 

లేకుండా క మ్య్యూనిస్టులు, (వజాసోషలిస్టులు అందరూ అధినం 

దించారు. 

ఈ విధంగా, కాయగాసులోగల నివిధవర్తము లయొక్క- 

+ఉఆఉమాభిమానము లను చూరగొన్న వ్యక్తి మన (టవహ్మయ్య 

గారు. 

ఆం ధరాప్రము లోని అన్ని జిల్లాలలోను విఖిన్నవక్తము 

లకు చెందిన (పముఖులాయనకు (వియమితులు, విశాఖలో 

వి. ఎల్. ఎన్. రాజు, సా మిబాబుగార్లు ఆయనను (_వేమిం 

తుకు. తూర్పుగో జావరిలో వళ్ళం రాజు, కళా వెంక టావు, 

లక్కి వెంకటరత్న ౦గార్లు ఆయనమితు లే. పళ్చిమగో జా 

వరిలో డాక్టరు రంగయ్య, బాపినీకుగార్లు స్నేహితులు, 

గుంటూరులో అచార్యరంగా, చం దహాళీగా క (సీమకు 

పాతుడు. 

కృష్ణాజిల్లాలో కొల్లిపర సూరయ్య, కొడాలి అంజ 
చేయులు, కానూరి చిన వెంకటదానయం, దుగ్గిరాల బలరామ 

కృష్ణయ్య, మరుపిళ్ళ చిట్టి, మక్తాలి బగన్నాధం, ఏకప నేసి 

గోపాలకృవ్లయ్య (వభృతులు అఫవ్హునిగా తలుస్తారు. 

నెల్లూరు జిల్లాలో గోపాలరెడి, తిక్కపరవురామి రెడ్డి 

గార్త (పత్యేక _సేమకుపాతుడు. 

చితూరులో అనంతేశయనం అయ్యంగారు, రామకృవ్ల రాజు 
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తెన్నూ కెడ్డిగాక్లు, కడపలో కోటిగెడిగారు, కర్నూలులో రంగా 

రెడ్డి, ఓబులరెడ్డి, సంజీవయ్య గార్లు _పీమాస్పదుడుగా తలుస్తారు. 

అనంతపురం జిల్లాలో కొల్లూరి సుబ్బారావు, నంజీవ రెడ్డి 

గార్హుస్వంత సోదరుడుగా భావినారు, 

తాలూకా బోర్డు అధ్యక్షులుగా నున్నవుూకు తనకు 

జస్టిసుపార్టీ (వతివతంగావువ్నా బోరు పరిపాలనలో యొట్టితగా 
క జేకుండు శుగాక్ సళానమా చేశములలో నోటింగుతో 

నిమి త్రంలేకుండా సామరన్యమును సాధించిన సవృదయుడు. 

అఎతుచేశ నే, కాం గసులో తగాడాలుపడి వచ్చిన 

వారికి రాజీకావాలంశు (బహ య్య గారిని కోరుకొం కే 

తగాదా కావాలంచే నన్ను కోరుకొండి అని ఛలోక్తిగా 

వట్లాభిగారంటూ వుంజేవాకు. 

అందరితోను కలసిపోయే న స్వభావము, గమన్వ య బుద్ధి 

ఇవే ఆయన ఆధిక్యత. 

శ సందర్భములో కృస్తాష్మతిక (పధాన వ్యాసము 

లోని కొన్ని భాగములను వుదహరించుట నముచితమని 

తలుసాను. 

(= “బవ్నాయ్యగారు యునకలలో యువకుడు. రైతు 

లతో శైతు. సోవలిస్టులలో సోవలిస్లు. కాంగాసు భక్తులలో 
కార్మినొసు భక్తుడు. ఏ ఉద్యమము నెడలను ఏరి స్పర్హలేదు. 

అన్నిటిని నమన్యయము చేసుకొనగల ఉకాకచరితుడు. బన 

సామాన్య ముయొుకి గర్భిత నంఘటనా శ క్రీయందు సంపూర్త 

ఐశ్వానముగల కార్యదముడు. పవంచము తోబాటు పరి 
వర్తనమునంద వలసియున్నను భరతీపక్షము తన ధారానాకూక 
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వైన సంస్కృతిని రంఫీచుకొనుటయందు నింకు భ_కిగల 

అభిమాని. సోమలిస్టు అయ్యు గృహ పరిశ్రమలే యిప్పటి 
నైనను |పపంచమును బాధించుచున్న నిరుద్యోగ సమస్యను, 

ఆరక నా సొ ్లగించి, జనపదముల భాగ్య భోగ్య ములను 

వోమీంచగబటుగున ని నమ్ము కుటీర విశ్వాసి. మం, తీత స్వీకర 

రామున కనుకూ-లు డై నను కాం గసుయొక్క- విథికృ్ఫృల్యేములు, 

శొరననభ్ళ ల బయటనే యెక్కువగా సిర్వ క్రింపబడ వలయు 

నని, వాడదిరియు (గా మోజ్జీవ (పబోధకుగు, కర కలకు 

కార్మికులకు, (పత్యేక సంఘముల ఆవ కత నిరూపించియు, 
కాంగెసుయొక్క_. సమ్మగతను పోషింవ సమకట్లు కార్యగెసు 

వాది. నంపూర్లై స్వాతం్యత్య లత్ష్మ్యుమును నంకుచిత పఠచుటకు 

యే మాతేమును అంనీకరెంచక్ పోయినను, తేల్ సిద్ధికీ 

పూర్ణము, జేశము రాను దాటవలసిన క 

తెరము లను గుర్తింపగల వి 3 మక ఖద్రగు చెశకలాాణము నజీ 

ఖీంచు (వతి భారతీయుడు విధిగ ధ3ంవవలసిన దీ క్ర వస్ర్రమని 

వారి దృఢవిశ్యాసము. నేడు, సాంఘిక రాజకీయ విషయము 
లలో (పబలుచున్న నమానపకిప త్రి లె, ఆగక శాఖకు గూడ 

అనువ రించిన కొలదియు సామ్యనీతి ఏరుద్ధ మైన జేమోంచారీ 

పద్ధతి వెంటనే కాకపోయినను యెప్పటికై నీను అంతరించక తప్ప 

వనీ వాని సిడ్డాలకము: మ నట తీవ నామ్యవాదులు 

కోరు నట్టు మైవేటు ఆస్టి అనునది పూర్తిగా పోవుటకు అంగీక 

రించక పోయినను, ధనముయొక్క_ పెట్టుబడులచే, కర్భకాకుల 

మమొక్కు యు, పాటకసుజనము యొక్కయు, కాయకష్టమును 

(దన్యోపార్టస సాధకముగా జేసుళొను 'శీవిటలిజం” నం రాసి 



అయనఅఆధిక్యం 205 

పూర్తిగా నిరసించెదరు. సాధ్యమైనంతవరకు చేశనులోని 
ప్రథాన పరి శమలను పాహుకార్గ వశమునుండి తప్పించి 

వానిని చేవన 'లెజు చేయుట అవనఠరమసికూడా నూచించెవరు. 

ఠషూాంలోని కాన్సిట్య్యూ పనులో యిటీవల జరిగిన మాక్చులను 

బట్టి, వ్యపై జీవనమును, సెమిన్టీకి శీవలము దాన్య మొనక్చునట్టు 

చేయుట మానవ ; (పకృతి సకాల స్పష్టమగుచున్నది. 

వ్యపి. సమిష్టి లు రందును సనూన స్వాతం త్యములు గలవి, 

వప స్వాతం త్రము చేరట నమపియొక్క,- అధికారమును, 
సంపూ ర్తిగా ఓ రాకరించునా, సంఘము అరాచకమునకు దిగి 

విచ్చిన్నమగును. సమము తేనయధికారము చే న్యషని పూర్తిగా 

అణగ దొక్కునా, స్వాతం త్యము నామమాతేమై మానన 
(పకృత్సివిలకన రహిత మైన, యరం్మతము పగిది జడతుల్యమిపను. 

మానవుని ఛావిదశ, ఈ వ్యష్టి స్వాతేం _త్యేమును, ఈ నమప్లై, 

అధికారమును సమనర్థాయపర చుట మయంటబే కలదని [బహ్మయ్య 
గారి Ses _్రవ్మాయ్య గారి వి వేచనా పటిమ అతనా 

తము. ఏ విషయమైనను సమ, గదృషితో పకిలీలింపగలకు. 
నంస్కారో త్సాహులయ్యు బలి వొత న యు నితసింపకు. 

[పాచీన సుస్గల యెడ గెరవచుండియు, (క్రొ త్రభావములను 
సీకరించుటకు సాహనమును జూపెవరు. జాతీయజీవనములోని 

సాంఘ్క, అగ్గిక నై తిః _పచురణము లన్ని ౦టికిని యేకవాక్యతను 
గూర్చగల ఏశాల పఠతిభ గలదు. యుపకు లైనందుకు వుత్సావహ 

పూరితు లైనను, పద్దలను చభూలనాడకు. పెద్దలను గ "రవించుచు 

యువకులతో కలసి పని చేయగలకు. కై తులయ్యు, , కాం గెసు 
ఒక్క. నైతుదేగాని, యితకులకందు తావుండ రావస్ వాదించకు. 
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కర్శకారుల నంఘేభావమును (పోద్బలవరచుచున్నను, యొక 
జెండాను కార గసు ధగజము పై నెక్కి_౦ంచునంతటి అనహాన 

నీలుకు కాదు. పెద్దల నెమ్ముదియు. యువకుల భావో జ్యేగమును 
వీ8ియ౦దు సామం౦జస్యము నొందినటుల యింకొకరియందు 

గాంచ జాలము 

౯ 

కరక దృక్పధం 

(బహ్మాయ్యగారకు చేసిన పతి కార్యము కర్షకుడననే 
భావములోనే చేశాడు. కయనపొందిన (పతి గౌరవమూ 
కర్షక లోకమున చే అని భావించాడు. ఆయనది కర్త కదృవ్.. 

గాంధీమహోత్ముడు ఛారత జేశనుంకు (గామం, (గామ 

మంచు శైతు. అని భారతన్యరూప సందర్శనం కలిగించాడు. 

మహోళ్ళుని నూ తాలను జీర్ణించు కొన్నందున 

(బహ య్యగారి కార్యకలాపాలు ఆపఏిధంగా సాగినపి. 

చేటి (వధానసమన్య ఏమిటిఅనే అలోచనలు కలుగుతున్నపి. 

కొందరు నిరుద్యోగనిర్మూల మంటున్నారు. మరికొందరు 

అహారనమస్య అంటున్నారు. ఇంకా కొంవరు నిరాశ కాన; తా 

నిర్మూల మంటున్నారు. వేరే కొందరు భూసంస్కరణలు అంటు 

న్నారు. కాని సరిగా అలోచిస్తే మన (వథధానసమస్య కర్త 

కోద్దరణ, 
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మన చేళీయులేగాక విచేశీయులగు రాజ్య పకినిధులు 

కూడ కర్ష కుల అధిక్యమును అంగీకరించారు. “అన్ని రాజ్యాంగ 

వ్యవహారాలు ఎంతే క్ వము లా, ముందుగా 5 తయకరఠరముల 

చిన్న కై తులమోద "రఢాక పడిఉన్న పి. ఆ అఆసాచు బాగుగా 

ఉంచు గవర్న మెంటుకు ఎన్ని చికు,-లు వచ్చినా పడిపో తపి 

అసి రిప్పన్ పభువు అనెను. 

రాజ పతినిధి లెనిత్ గో ఇట్లా అన్నాడు. 

"The peasant now, 83 ever, i6 the 119 souroe: 

end the creator of both wealth and greatness and of 

him 18 may with truth be said he js Indin.” 

అన్ని కాలములయందును ఈనాడును రైతే ముఖ్యా 

భారము. అతడే ఐళ్యర్యమునకు, ఆధికగమునకు కారకుడు. 

యచారము వచించాలంకు అతజే భారత దేశము. 
థా 
కృషీనలుని స్వేదబిందుచే ఈశ్యరోద్దిష్టమైన ధనం. 

( Da 

(Bwent is divine 047750) ఇచే అర్ధ శాస్తానికి మకుట 

(పాయమైన సూతమసని ఆదిమ అర్హళా స్త్ర వేత్తగు కడంస్మిత్ 

అన్నాడు. 

ఈసత్యా న్నే, ' 'నహిదాన్య Norm sa ధాన్యం 

తోనమానమెన ధక వము లేదని ఏనాడో అన్నాడు మనభారతీయ 

అచాగ్యుడొకడు. 

ఇటుల ఏఏిధ (పముఖు లచే (పస్తుతింవబ డిన కర కులకు 

సంఘంలో స్థానము లేదు. సాహీత్యంలో -చోటులేదు. (వధు 

కంలో వలుకుబడి లేము. అతనినిగురించి మొసలికన్నీరు కార్చు 
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వాకు లేకపోలేదు. కాని యజారముగా కర్త కాభినృద్ధికై 

పాటుబడువారు, పరితపించువారు ఎంవరున్నారు + 

మన వన్తృపరి శమ, పంచదార పర్మిశము రశణపదతి 

మూడ సాగుతున్నది. మన వృవసాయమో, రశుణపవలి En 

పోగా దోపిడీకి గురవుతున్న ది. హందూచేశ మోమానికి 
శాఠణమి బే. జేనియల్ హేమిల్లన్ గారిట్లా అన్నారు. 

“ఎక్కవ వంటనంతను తేరితముగ జేశమునుండి 

తీసుకొని పోగల రై ల్యేలను చేశ్లీయులకిచ్చికెమి. కాసి ఉత్పత్తి 

నెక్కువ చేయుటకు ఉపకరెంచు బ్యాంకింగు పద్దతి మనము 

వారికీ యివం లేము. పంటలు (వపంచమ౦దన్ని _పాంతాలవారు 

తీసుకొని పోవుచున్నారు వర్తకుడు వ్యాపారస్తుడు ైకమును 

తీనుకొనిపోవుచున్నారు. [పజలను పిశాచములు తీసుఖొని పోవు 
చున్నవి, స 

ఇది యదాగ స్థితి. భారత చేశములో వై కాంగం అమా 

యిక మైనగి. అవిద్యావంతే మైనది. కనుక దానిని దోచుకొ నే 

వారు చాలామంది ఉన్నారు. 

నేటి నాగరికత చేశాలగు (ట్ _బిటన్, అవెఃరికా, 

కెనడా, ఆ సై)లి మూ జీశాల్లో, రె తులకు అల్పక నడ్తీలతో బుణ 

సౌకర్యాలు, వారి పంటదినుసులు అపు హానికి సరైన ధరలు 

కలిగెసునారు, 

మన (వభుక్యం ఏం కలిగిసున్నది ? 

వువ ఫో"-కెి రానుమూ రి గారెలా అంటున్నారు. 

“మన జీశసు న్యవసా యము లో మన్నుకన్న మనిషే. 

ఎక్కువన్న సంగతి గమనించాలి. రైతుకు ఎక్కువ బరా గం 
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లిగించి అతఫ లోవం తీళ్చే పూచీపడితే అధికోక్ప్స కి చేయ 
గలడు. వమాదిరి అభివృదినైనా వ్యవసాయ మే ఫునాది కావాలి. 

కృమికే కృపీ.వలునికి లాభించనిది ేశానికి వమ లాభము 
లేవు.” 

క్రోన్ హేగన్లో (వవంచ ఆహార సంఘానికి భారత 

(పకినిధిగా వెళ్ళిన జనాబ్ఖాన్ అబ్దుల్ గనీ సాహోబ్ గారు 

కేంద శాసనంభలో అధ్ధికోత్స ర్తి కార్య క్రమాన్ని విమర్శిస్తూ 

ఇలా అన్నారు. 

“సెలకొలది _వణాళికలు తయారైనా, విడికెకు 

ధాన్యము ఉత్పత్తి చెయ్య లేవు. నది ఒడ్డున కూర్చుండి రాగా 

లావన చే స్టే సే చేవలు చేచిక్కుతాయా ? ఉద్యోగుల బల్లల 

మాద కాగితపు వు ఫైళ్ళు, పానులు, ఇంగ్ల షు వార్తా ప చికోలలో 

అధికాహారోత్పతి, చేయండనే (ప్రకటనలతో "అవారోత్ప త్రి ల్తి 
గావించే ఉంచే ఈ పాటికి మనం [పపంచమంతటికీ అధికా 
హో రాన్ని ఎగుమతిచేసే వారిలో (వథములమై ఉండేవారం. 

దురదృష్టవశాత్తు బంగాళా దుంపలు ఉద్యోగుల కాగి 

తఫు కట్టలలో వెరు గావు. 

'ద్రభుతోద్యోగులు, విద్యాధికులు గమనించవలసిన 
చేమిటంకేు, పంటలు వండించేవి ఇవేవికావు. ఛారతె బేశపు 

భూము లుగావు. భూమిని దున్నే వ్యవసాయదారుడు. అతని 

మాట అందరూ మర్చిపోయారు. పండించి ప్రపంచాన్ని పోపించి 

అర్ధాకలితో" అసువులు ఈడ్చుళొన్తూ ఉంటే అతని సంగతి 

ఎవేరికీ అక్క_ర లేకుండా వుంది. నీ కల నంలో నీదార్మిద్యంలో 

సీకోగా ల్లోనీవ్లుమునిగి శతేలుతుండముని అంతా అశద్దచేస్తున్నారు, 
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దీనిఫలితం అంతా అనుభవించేది కామమే. చేశమంతా తౌమం. 

మో కందరకూ ఆ కర కుడు ఇప్పుడైనా జ్రాపకము వచ్చినందుకు 

ఆనందిస్తున్నాను. అకజే మన ముఖ్య సమస్య. అతని నర్య 

తోముఖ అభ్యుదయము లో అస్ని సమస్యలు పరిప్కారమయి 

పోగలవు. )) 

ఈ దృక్పథంతో చే మన నై తుపెద్ద అనేక రైతు నభల 

లోను, ఆహారనభలోను ఫుడ్ కమిటి మంతుల న 

లోను, చెప్పినది. 

మన వ్యవసాయమంతి తిన్నూ రెడ్లిగారి దృశ్చథము 

కర క దృక్పెధమే. ఆయన అనేక అపదనముయాల్లో రైతుకు 

అండగా నిలచి రాష్ట్ర పభుత్యముతోనూూ, శేంద్రే వభుత్యము 

తోనూ పోరాడారు. 

వ్యవసాయమం కి; వున శతు పెద్ద కలసి మెలసి కేర్త క్ర 

దృష్టిని ఊజంపాందింపచేసి రైతు కడగం: డను ఖాప వయత్ని ౦ 

తుకుగాక. 

వుం(తిత్వ మెం దుకు? 

“నీవా క్యాగాలవల్ల కాం గసులో పొందవలసిన పదవు 

లన్నీ (టబహ్మయ్యగారు పొంచారు. పదవి కొందరికి అలంకార 

మైతే ఆయన పదవికే అలంకార మయ్యాడు. అవి పదవులని 

భావించక చీవచేయుటకు అనకాశములను కలిగించిన మార్త 

ములని భావించి తదనుగుణ్యము గ (వవ ర్రించి, అపదవులకు 

సాతవం క లిగించిరి. 
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గశారగణాంతేరఠముల ఆయన శాసననభ్యుడు కాకపోయినా 

అయన ,పజా పతినిభే. (పజల హృడయనసీముల గొరనం 
గాంచియే ఉన్నాడు. పకవి లేనందున గౌరవం లేదా! 

“పదవి పదపి యనుచు పలవరించు నుడు 

_పజలదృష్టై నెంతొ పలుచబడును, 

కూర్చుగలవు కీ ర్తికోరని పదవులే 
వా స్తనమ్ము నార్హవారి మాట!” 

పదఏకై _పాకులాడువారు పడు పాట్లు (వజ లెగిన చే. 

ఆ పదవిని (ప్రజా శేయస్సుకే. ఉవయోగించువాలే (వజలచే 

క్రీ రింపబడతారు. పదవి వస్తుంది, పోతుంది. వయోజన మేమిటి? 

(బహ్మయ్యగారు పదవికై (పాకులాడనూలేదు. పదవిని సిఠాక 
రించనూలేదు. అది ఆయన ఆదర్శం. 

అందుచేత నే ఆయన పదపిలో ఉన్నా, లేకపోయినా 

(వభుక్యద్యోగులు, మరితులా, అయన మాటను మన్నిం 
వాను. 

మృదాసు మం తివర్లంగాని, ఆధ వ దేశ్ మర్మలినక్షం 

గాని, ఆయనమాట మన్నించకుుడా ఉండలేదు. 

ఆయన కాయష7సులో తన పలుకుబడిని (పజోపయోగ 

ము కొరకును, పరహితము కొరకును ఉపయోగించెను. అందు 

చేతనే వమంతి అయినా అయన నిజాయితీని గురించి 

అయనమాట మన్ని ంచారు. = 

అయన అరధ రాజకీయాల్లో వగూపుకు చెందనివా 
డగుటచేశ అుదర మంతులకు ఆయన మితుడే. అందుచేత 
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“మం తిచేయలేని తర్యతమ్ము నైనను 

మాటలో నే చేయు మంలి సఖుడు; 

మంతి మిత్రుడైన మంతిత్య మేలరాి? 

చాస్తవమ్ము నార్త వారి నూట 

గామోదో గాల బచారణ సంఫు సభ్యత్వం 

గా మోద్య్వోగులు పాచీనకాలమున ఇటు రై కాంగా 

నికి అటు (పభుత్వానికి మధ్యస్తులుగా వుండీ మ రాద మన్న లను 

పొందుతూ ఊళయులవల్ల పారితోపికమును పొందుతూ 
వుండేవారు. 

(బిటెషు (పభుత్యములోవాకు (పభుక్వద్యోగులు అయిరి, 

రెతువెమం వారు విచారించ పనిలేకపోయింది. (వభుత్వతాబే 
చాగు.లెె. (వభుత్వద్యోగీయులలో వారికీ అధికంగా వున్నది 

వారనత్వ ముక్క కు. 

వారికి పసిపాటలు యెక్కు_నెనవి. గౌరవ చ ర్యావలు 

తక్కు. వైనపి. 'బేటాభ త్యాలు చాలీ చాలనివిగా వున్నపి. 

చారు సంస్థల నేర్చాటు చేసుకున్నారు. ఆంధ చేశాని 

కంతకుకూడా (గామాధికారుల నంన్ల యేర్చడీనది. ఆ సంస్థ 
ద్యారా తమ కష్టనష్టాలు ఎకుకపకుచుకున్నారు. కాని ఫలించ 
లేదు. అంతటవాుు జమాబందీలకు వెళ్ళ నిరాకకించాకు. 

కొందరు రాజీ నామాలిచ్చారు. అంధ్రరాప్ట/మంతటా 

ఆందోళన లీవ) మైనది. 
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రివినూ వ్రిమఃతి) వెంక టావుగారు పరిపాలన (పతిస్టంభన 

ఏర్పడకుండా క గ చతురత ఉవయోగింది 1957-7225 న 
ఒక కమిటీని యేర్చాటుచేసి ఆందోళనను అరికట్టారు. 

1 ఆెవిన్య్యూబోర్జు సభ్యుడు 1 శ కె. ఎన్. 'అనంతరామన్ 
అధ్యక్షుడు, 2 క్రీ గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్య, 3 శ్లీకలూరి సుబ్బా 
రాను యం. చుల్.ఎ, 4 గ్ mae లత్ముణదాసు, 

యం. యల్. ఎ, క్. శ్రీ వె. తిరుపతి రెడ్డి, (గామాధికారు లసంఘా 

ధ్యకుడు. 6 శ పి. లమ్మీనారాయణ మూ క రి, కరణాల నంఘా 
ధ్యకుడు. 7 (శీ వెంకటరత్నం, రెవిన్యూ బోర్డు అసిగంటు 

సెక్రటరి. ఈసంఘ కార్యదర్శి. 

ఈ దర్యాస్తుసంభఘం రెండునెలలలో తననివేదికను |వభు 

wr: నమర్చించవలసిన దిగా కోరఠబడింది. 

ఈ సంభుంలో మన వైతు పెద్దను సియమించటం లో? 

రైతు దృక్పథం, వైతు సమస్యలు, విలేజి ఆ ఫీసర్ల క షసుఖాలు 

తెలుసునని, అనుభవజ్ఞుడని, సామరస్యంగా పోగలడని, 

(బహ య్యగారు ఈ నియమాముకం లేలిసిన పిమ్మట, 

ఈ పా/ంకానగల కరణము ముననబులను కిలిపించి, వారి 

'యక"ంట్పును, నారి కష్టనష్టాలను, అవన రాలను అనుభవం 

చేసుకొని కమిటీ చర్చలలో ప్రముఖప్మాత వహించారు. 

(గామస్తుడగుటచేత, వారి కష్టనష్టాలు అధికంగా తెలి 

సిన వాడగుటచేత, అందుబాటులో క్యండుటచేత, తమ అవస 

రాలను శేట తెల్హంగా తెలుపుకొన్నందున, నివారణశాగలనని 
నారున్నూ తలచారు. 
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ఈకమిటీ విచారణచేసి, ర తులమోాద (ప్ర ల్యేకపన్నులు 

లేకుండా, [గామోదో్యోగుల గాకవ మర్యాదలను పెంచుతూ, 

ఆర్థిక నహాయ౦ కొంత చెస్తూ, పఠరోశయనపహాయాసికి అధిక అవ 

కాశం కలిగించారు. 

రెతులకు (గా మోద్యోగులకు నమరసభావము కలుగు 

టకు hla ఒకటి యేర్పాటు చేశారు. ఈపు స్త సకంలో 

రతువే అతనిభూమి, స్వీ నెంబరు, ప్ స్రీర్ణము, శిస్తు, 

రీరువ, సెస్సు వగరాలు నమోదు చేయాలి. ఈప్పు స నకం శెతు 

దగ్గర వుంటుంది. 'శెకుకు తన భూమి పెమాణమను శిస్తు తెలిసి 

వుంటుంది. 

ఈవిధంగా ఈకమిటి, రిపోర్తును పంపి, (ప్రభుత్వానికి, 

ఉద్యోగులకు, రైతులకు సామరన్యం కలిగించి రవిన్య్యూమం త్రి 

ఆశయాన్ని నెర చేర్చింది. 

అడ్ హాక్ కమిటి అధ్యక్షత 
కస్తాజిల్లాల్" కాం్యగెసు సంఘాలు తూర్పు పశ్చిమ 

జిల్లాలుగా విభజింపబడినప. ఈ రెండు సంఘాలను కలిపి ఏక 

సంఘంగా వర్పాటుచేయుటకు మన రైతు పెద్ద మరికొందరు 
చెశారు. 

ఈనాడు అఖలభారతే కాం గసుసంఘం జిల్లాకు ఒకే 

కాం ౮సునం ఘం ఉండాలని తీర్మానించుటచేత, అంధ) రాష్ట్ర 

కాం గసునంఘు ఈ రెండు సంఘాలను రద్దుచేసి అడ్ హోక్ 

కమిటీని ఏర్చాటు చేసింది. 
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ఈ కమిటీలో ఉభయ (పాంతాలవారిలో అందరికీ 

అనుకూలం కలిగించాలనే ఆలోచనలో కార్యనిర్వాహక 

సభ్యుల నియామకం జరిగింది. 

ఉభయజిల్లాల దృష్టని అకర్షించగల పెద్ద ఎవరా అని 

ఆలోచించి, ఈ కమిటీకి అధ్యశునిగా (శ్రీ (నా ఈ గారిని 

ఏర్పాటు చేశారు, కార్యదర్శిగా చన్ను పాటి రామకోటయ్య 

గారిని నియమించారు. 

(బహ్మాయ్యగారు వివిధ (పజేశాలు తికగి వబోధం 
పంచి తాలూకా మండల వట్టణకార్థ సు సంఘా ల నిర్మా 

౯౦ గావించారు. 

మండలకాం7సు సంఘాధ్య తు, కార్యదర్శుల, కార్య 

కర్తల సమా వేశంజరిపి, కాం గాసును పటిష్టం చేయ (పబోధిం 

చారు. కాంగెసును పటిష్టం చేయుటకు సర్యవిధాల (ప్రయ 

త్నిస్తున్నారు. 

వ్యాసరచన 

మన రాజకీయ నాయకులకు, రచయితలకు సన్నిహిత 
సంబంధం ఏర్పడలేదు. అది జేశానికి ఒక కొరతే, 

కొన్ని (పాంతాల్లో రాజకీయ నాయకులు రచయితే 

లుగా, కనులుగాకూడా ఖ్యాతిగాంచారు. 

మన (వధాని గొప్ప అంతర్జాతీయ నాయకుడే గాదు, 

అంకన్టాతీయంగా ఖ్యాతిగాంచిన గొప్ప రచయిత, కవి, 
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మన ఆంధులలో జొండరు లేకపోలేదు. పట్టాభి నీతా 
రామయ్యగ రు, బూర్తుల రామకృష్ష రావు, అచాక్య రంగా, 

తెన్నేటి విశ్యనా ధం, గోపాలరెడ్డి | పభ్ళతులా. 

మన రైతుపెద్దకు సాహిత్యము నందు అభికుచి, కవుల: 

యరిదు ఆదశాభిమానాలు అధికం, 

ఆయన కుమారుని వివావా సండక్భంలో కవులను 
నత్క్రరించట:ంకూడ జరిగింది. 

అభినవ తిక్కన, తుమ్మల సీతారామమూూ ర్రిగారి 

కుమారుని వివావహా సందర్భమున కపి పండితుల ఆశీర్వచన 

సందర్భంలో అధ్యతత వహించి, వాఠందరి మెప్పును మార 

గొన్నాడు. 

ఇంగ్లీషు నేర్చినవారికి హిందూ పత్రిక చదవంది తృ ప్రి 
ఉండము. 

అట్లాగే (ట్రవ్మాయ్యగారికి కృషస్తైప్మతిక పకించకపో లే 
స౦తృ వి వ్రుండమ. 

కృష్ణా తికే కృష్ణారావుగారు. ఆయన లేఖని అం 
చేశంలో ఎంతో చెతన్యం కలిగించింది. 

ఆ పరిక పకించుటచేత ఆయనకు చక్క_ని భామ అల 

వడింది. ఆయన (గంథాలేమా (వాయ లేదుకాని అ నేక వ్యాస 

ములు రచించాడు. 

ఆ వ్యాసము లలో కృష్ణారావు గారి రచనా (ప్రాఢిమ 

కాయలు చన్నాకును. 
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వ్యానరచనలో ఎత్తుగడ, పెంపు ముగింపు ముచ్చటగా 

ఉండు కుగాక, విషయ వైశద్యము, పూర్యాపర సందర్భాలతో 

రసోచిత్యముగ రాణించును. 

ఆయన వ్యాసాలలో కొన్నిటిని పరిచయం చేసెవ. 

(పధాని నెనూ సియంఠతా గ 

ఇది 2-4-1951 "కాం 7నుష్మతికలో (పచురింవబడింది 

మహోబువి. టాండన్ కార్య గెసు అధ్యకుడుగా ఉన్న 

ప్పుడు నెహూకు ఆయనకు అభి పాయ భేదంఠాగా నవహూనుూ 

నియంతగా కొందరు చి లించుట జరిగింది. 

అప్పటి నెహూచర్య సమర్థనీయ మేనని 1507 కాంగసు 

ఘట్టమునుండి మహాత్ముని సారధ్యమువరకు జరిగిన స 

లను చేరని, ఆ సందర్భము లలో అప్పటి నాయకులు వ రి 

చిన విధముననే నెహూ వ క్రించిరని ఉర్కొంటూ కాంగసు 

చరిత్రకారుడైన గుకువుక తేగిన శిష్యునివలె ఈ వ్యాస రచన 
చేసిరి. 

వ్యాస (ప్రారంభమెంత ఉజాత్తముగ ఉన్నదో పరి 
కించ౦డీి. 

“కాం7ను అధ్యక్రులు, మహాబుమి టాండన్, 

(పథానమంతి న్నెహూలకు గల అభి పాయభేకాలను ఫురస్క-_ 

రించుకుని వలువురు పలువిథముల ఉభయులను నిందించుట్క 

ఒకరిని పెంకే, తాబట్రెన కుంచెటికి మూడే కాళ్ళు అనువాడని, 

మరొకరిని నియంత అని విమర్శించుటవరకు వచ్చినది. త్యాగ 

మరా గ్తులగు వారిరువ్చుకును కాం ”సు గౌరఐ"నులను సన్ల బెట్టె 
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కొం 7సు బలవ తేర సంసయని మరొకతూరి నిరూపిరితుకని 

ఆశించుచున్నాను.” 

నెహూ నియంత కావని చెప్పబోవుచు ఆయన _త్యర్ణి 

టాండనను బుషి అనుట గమసించతగినది. 

నిజముగా అయన మహర్షి. అయన కాం గెసు గథెను 

శిరోచితముగ త్యజించి, గన గౌరవాన్ని, జీన గౌరవాన్ని 

సిలబేట్టుట (పశంసింపతేగింది. 

ఇక్ నెహూ) నియంతా? అను చానికి సమాథానం, 

“కాంగసు అధ్యక్షు లెవరైనను కాషగాసు అధినేత 

ఒకరుందుట చిరకాలమునుండి వచ్చుచున్న దియే. ఈ అధినేత 

లను ఎవరును ఏకాలమునను, సిఠంకుశ నియంతేలుగ వరి రచుట 

జరుగ లేదు. అసంఖ్యాకులగు కార్మగాసువాదులకు సచివుడుగ 

సకియెన నిక్హయములను చేయుటకు (పోత్సహించుట, రీర్మా 

నములను చేయించుట, జూతినంతను ఒక (తాటిపై నడుపుట 

యో నాయకుసి విధియెయున్నది. సక్ ఫిఠతోజపూ మెవాతా, 

చాలగంగాథరఠలిలక్, మహాత్మాగాంధీలు నాడు (వజల (సీమను 

చూరగొన్న నాయకులు. ఆసేతు హీమాచలము చెక పజల 

ధక్మక_రలుగ కాంగాసు అధ్నము లెవరైనను కాం గసునెాకను 

విజయయాత్ర చేయించిన ధీకనాయకులు వరు. ఏరి నెవరను 

నియరితలుగ నికసించ లేదు.” 

ఈమాదిరిగా సోదావారణనుగా శాంను ఏవమ 

భుట్టాల్లో వా రెట్లా వ రించారో మన (_పధాని నెహూ 

అట్లాగే వ రించాడసి (నాకారు. 
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ఇటువంటి విషశుసమయాలో వ్యాసరచన ద్యారా 

ఆయన పాఠకుల హృదయాలను చేశ ఐిక్యతేకొ రకు తప్ప 

(పయత్నించుట గనునింప తగినది, 

ఆంధ దేశంలో కాం గెసు పరాజయ కారణాలు 

ఇది 1952 యెన్నిక లనంతరం ఆంధ్మపభకు _వాసిన 

వ్యాసం. 

యొన్నికలలో కాం సు ఓటమికి కారణా లేమిటో 

చెప్పి డానికి పెసోరమారాలు చూపెట్టారు. 
ఆత్మవిమర్శ చేసుఖొనని వ్యక్తిగాని సంఘంగాని అభి 

వృద్ధి గాంచదు. 

కాం' గసు (వతెప.కీులు ఓటర్లను నమోపీంచి, తమకు 

ఓట్లు పజేటట్టుగా చెప్పారని, కాంాసు అభ్యస్థల తరఫున 

కాష7సు సంస సరిగా (పచారం చేయలేదని చెప్పువరా 
“పళ్యష్థల బలంకంకే కాం గసువాదులలోగల అనైక్యత 

మి త్రేదో)హం ఈర్ష్య జ్వేపాలు సాచ్చుగా తోడ్చడినపి. 

వీటినన్నిటిని వ్రవయోగించుకొనగల తెలివితేటలను (పత్యష్టలు 
[పదర్శించారు కశ? 

మొన్న ఎలెక్షను అనంతరం జరిగిన బై ఎలక్ష నులోను 

కాన్సిలు ఎన్నికలలోను మన కాంగాసునారు ఈథోరణినే 
నడిచారు. 

(గ్రూపు పద్దతి తనను పెట్టని పతమున వరోతం 
గానో (బత్యశ౦గానో కాం సుకు వ్యతి రకంగా (పచారం 

చేయటంపోశేగాని కాంగసు బలపడదు., 
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లోగడ రాజులు ఇటాగే తమలో తాము పోరాడి 

పర రాజ్యపాలనకు కారకులయ్యారు. 

మళ్ళీ ఆ ఫోఠణేనా? 

ఇంకా మరికొన్ని కారణాలలో పోలీసువారి దమననీలి, 

(గామరత ణకుగా)మ పజలను నియోగించి రతముణదళ లనేర్చర 

చిన సందర్భంలో పోలీసులజాలుము అతుగౌళవముగల (పజల 

పట వారి వైఖరి (వజలకు విముఖత్వం కలిగించి, కాం గెసు 

అభ నను వోడించడం తమ నిధిగా భావించారని, అగ్నికి 

వాయువు తోడైనట్లు అనమర్హ మైన శేషమనింగు నిర్వాహణ, 

(వొక్య్యూర్ మె టు అఫీనఠ తతత? ఏక మైనవన్నారు. నోట్లు 

యెవడు తేమకు మేలు చేస్తారని వోట్లు చెయ్యరు. తమకు ఏ 
వశం అన్యాయం చే సందని, చేన్తూందని తీలుస్తారో తలచి 

చానికి వ్యతిరేకమైన పతూనికి వోటుచేస్తారు. లోగడ యెన్ని 

కల్లో కాంాసు వ్యకి శికత ఈదఫా కమ్యూనిస్టు వ్యతి రేకత 

కనపఠచారు. వీనికి ముఠిళొంతబలం ఈదఫా కాంగెసు ఐక్యతే. 

వెద్యుడు రోగ నిజానంచేసి వూరుకుంశు వమిలాభం 

చికిత్సా గరరికాడా చెప్పవ లె. 

ఆ విధంగానే ముందు జయంపా౦ఆజే మార్తాలను 

ఇట్లా చెప్పారు. 

“ఈ నోటమి అనుభవాలను గురించియెన కాం7సు 

వాదు లెల్లగు తమ స్థితిగతులను గూర్చి సించోవలోకన 

మొనర్చుకొని, కిసాన్ మజ్ఞార్ పార్టీకి చెందినవారు, కృషికార్ 

లోక్ పార్టీకి చెందినవారు, "అందరూ ఒకగూకిలోని వములమ'నే 

సంగతి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. తడసిన తరువాత నైనా గుడీ సె 
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కట్టుకునే వద ననుసకించ్చి చేశ భవివ్యత్తుఖొరకు కాఇగ్రాసు 
సంస్ధను సుసంఘటిత మొనర్చుకోవాలి. ఇందుకు _పతివారు 

త్యాగ మొనర్చుటలో ముందుకు రావాలి.” 

మన రైతుపెద్ద చెప్పిన చొప్పుననే గత యెస్నికల్లో 
సమైక్యతగా కమ్. చేసినందువల్ల జయం పాందగలిగాం. 

United we stand divided we fall’. 

నమైక్యతే విజయానికి, విడిపోవటం మన అపజ మానికి 

కారణం. అన్నమాట కాం ౫సువారందరు (గహీించాలి. 

కూచిపూడి నాట్య ౦, 

ఢిల్లీలో జరెగిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలి. 

రాజకీయాల్లో నేగాక మన కళాసంస్కృతులపట్ట్ల కూడ 

అయన (శద్ధమాఫుట |ప్రకంసింవతేగినది. 
ఆంధుల నాట్యం, కూచిపూడి నాట్నం. అది చేడు 

ఖొనవూపిరెతో వున్నది. ఈ ప్రాచీన కళను నిలపెట్టుటకు 
కూచిపూడిలో కళా కేంద్రాన్ని నిర్మాణం చేయుటకు ఆయన 
తగినవారితో ఆలోచించి తగు ఏ ర్చాట్టు చేస్తున్నాను. 

అటువంటి సమయాన ఢిల్లీ అన్యాయం ఆయనకు 

వెన్నుపోటుగా తోచినది. అందుకని ఆంధ వారషతిశలో 
పై శీరికతో :0 9-58 వ్యాసం (పకటించాన. 

ఆ వ్యాసం ఛా రత జేశంలోని వివిథ నాట్య వైవిధ్య 

చైశేద్యము, కళాభిరుచి కనపరుస్తుంది. 

“నాట్యశాస్త్ర అధ్యయనం, అభ్యాసం, మతవిధిగా 

భావించి, నిత్యానుష్టానమును, శిష్ట నంపదాయముగ నిర్వ 
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ముం. 

హీంచుచున్న భారత జేశమున కూచిపూడి ఒకటియే అనుట 

సత్యము. ఈ 'గామము “భాగవతుల కూచిపూడి” అ: 

(వనిద్రిన "ందిన ది. (పలి (ాహ్న్మణుడు ఉపనయనము రోజా న 

శాళ్ళకు గచెలుకట్టి లక్ష లమణ బద్దముగవుప చేశికుడగు ఆచా 

రని కనుసన్న ల గంగీతసాహాత్య విజ్యం సులఅశీర్య చనము లతో 

(శ్రీ) రామలింగేశ్వరస్యావిం ఆలయమున న్వామ వారిని విద్యా 

భిక్షు నరించి, ఈ భరతనాట్య అభ్యాసము నకు జీవితే మంకితము 

చేయుట జరుగుచున్నది. ఇట్టె ఆచారమెచ్చట్ననైన గలదా ? 

అం| ధచేశమున ఒక్క_ భాగవతుల కూచిపూడియంచే ఈ 

ఆచారము గలఠు.” 

విటుల కూచిపూడినా ట్య నంర్య్రపజాయమును ఉగ్గడించి, 

పెద్దలు చేసిన పెక్షతప్పూ దిద్దుకొనుటకు “ఢి లీ అకాడమిావారిని 
కూచిపూడి సర్యపదాయసిద్ధ మైన నాట్వ్స శా స్ర్రైములు వరి శను 

చేయుచున్న పెదలను హైవరాబాదులో నమా వేశపరచి 

(పదర్శనలు, చర్చలు సాగించి ఆంధ కళాలక్నీ భవివ్యత్తుకు 

రూపురేఖలు దిద్దవలసిన దిగా రాష) అకాడ మూ పెద్దలను 

ముఖ్యముగా అధ్యక్షులు, కళెరాధకులు ఆర్. బ. రామకృష్త 

రాజుగారిని (ప్రార్థించుచుశ్నాను. కెం్యధప్ర దెన్ _పభుత్యము 
ఇందులకు తగినచర్య లీసుకోవలసినదిగా అక్జించుచున్నాను.' ఫ్? 

అనిరి, 

మనవార నేకులు ఢిల్లీ చర్యకు ఆగహ ఆ వెశాలను వెలి 

బు ఎ శేగాని, ఇటువంటి నముచిత సూచనను చూపలేదు, 

నవంబరు ఆఖరువారంలో ఇటువంటి ఏర్పాటు జకుగ 

నున్నట్లు వలికలో (ప్రకటితమగుట ఆనందించతగిన ఏవయం. 
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త్యాగమూర్తి ఉన్నవ లమ్మీనా రాయణ పంతులుగారు. 

పంతులుగారు అవసానదశలో వున్నారని నందర్శించి, 

వారి మకణాంతరం ప శీరెకతో అం థశేనికి (9-10-53) 
0... చ a 

|చాసిరి. 

పంతులుగారు మన ఆంధ పెద్దలలో పెద్దలు. వారు 

(పతిదానిలోను [వథములు, అుదుచేతనే వారెన్నడును పదవి 

కాంవథీ.౦చ లేదు. 

అశతవిందయోాగి బంకిం చందుని దష అన్నాడు. 
ఆల 

మన ఉన్ననవాకు (దవ్షలే. ' వారి మాలపల్లి లో 

కార్యగెసువారి విడుదల, మర తెవదవీ స్వీకారం, స్వరాజ్యం, 
మొదలగు జరగబోవు నంగతులెన్నో చెప్పిరి. ఆ థోరణిన 
రచన మరొకరు ఎవకు గావించారు! అయన్ని మన రైతు పెద్ద 

ఇట్లా చితిన్తారు. 

“ఆయన జీవితాన్ని సింహావలోకీన చే సే కర్మను 

అనుష్టైంచుట ఆయన క_రవ్యముగను, కర్శృఫలమును త్యాగం 

చేయుట ఆయన పిధిగను భావించినటు కనబడుతుంది.” 

“స్య రాజ్య సిద్ధికి, స్వరాష్ట్ర? నిర్మాణానికి సంఘాన్ని 

సంస్క_రించడానికి మాత్భభాషకు ముగు దిడటానికి ఆయన 

వేసిన త్యాగం, పడిన కష్టాలు అపారం. జీవితాంతంవకకు నివా 

లయ ఫూజారిగనే గడిపారు.” 

ఇటుల నారిచేశసేవను (పశంసించుటతో ఆగలేదు 

ఈ [కింది సూచనను ఇస్తున్నారు. 
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వారి జీఏతకాలములో వారిసి నత్క.౨౦0చి బు*మును 

దీక్చుళొనుట జకుగలేదు. వారి అమూల్య అము[దిత రచనలు 

ముదితమగుటకు ఒకనిధిని వర్పరువ హాచ్చ3ంచారు. 
బ్రదెంతయు సముచితమైన నలహో,. 

తు దృక్పథం, రాజనీకొజ్హత మూ ర్రీభవించిన నాయ 

కుడు. 

ఈ వ్యానరి మన ముఖ్యమంత నంజీవ రెడ్డిగారి 45 వ 

జన్మదినోత్సవ సందర్భమున రచించినది ఆ సంజీవి సన్మాన 

నంచికలో ఈ వ్యానం మకుటాయ మైనదసి వలువురు (వశం 

సించారు. 

ఇందులో ఒక్క సంజీవ రెడ్డిగారి _వశంసేగాక్ మన 

అంధ నాయకులను (ప్రముఖులను సందర్భోచితముగ (పశంసిం 

చుట పరిగణించతగిన ఏమయము. 

ఇట్లా (పాఠరంభించారు, 

“1926 వ సంపత్సరం కాంగాసు అమోాదములో 
న్వరాబ్యపార్టీనడివి వానననభ్ళల ఎన్నికల సంరంభం ఆంధ 

చేశమున దిగ్యిబయ మందుటకు ముఖ్యకారకులు (శ్రీ వకాశం 
సాంబమూ ర్రిగాన్తు. త్యాగమూర్తి (పకాశం కిరీటం లేని రాజు " 

అంధులకు. ఆ యనకుతేగినమం తి, చీనాని సాంబమూ ర్రిగారు. 

1947వరకు ఆంధరాప్ట) కాంాసు అధ్యక్ష. కార్యదర్శు లెవ రైనా 

ఆంధ నాయకులు | వకాశంగా శే.” 

(పకాశిం ఆం ధచేశానికి ప్రకాశం. ఆంధ కేసరి అంథుబ 
సమగ స్వరూపం. అందుచేతనే అఆయనవలె అంధుల కెద 

రాభిమానాలుచూరగొన్న నాయకుడు, నభాకోనభ విమ్యతి. 
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ఆ భీష్మా చార్యులను ఆదరించి, అభిమానించి, అర్చించి, 

ఆయన కీర్తిని నిల పెట్ట తెలచివవారిలో సంజీవరెడ్డిగారు. స్మర 
ణీయులు. 

మంకిపదపిని పీకి ఆం ధరాష్ప) కొం 7సు అధ్య ర్యాన్ని 

స్వీకరించటంలో రెడ్డిగారి త్యాగనిరకిని, టారికన్ నెహూూ 

వివాదరలో, మన “వధాని పహొన నిలబడి దథీణ భాతరమున 

కంకకును విషమ నమయమున వభ (దర్శనము చేసి సొన ఆయన 

నముచితనిర్న యాన్ని; అంథరాష్ట్ర సంపాదనలో, ఆంధ శేనరి 

అథధ్వర్యమున పరిపాలన సాౌాగించుటకు అయన (పదర్శించిన 

దూర దృష్టిని (ప్రశంసించారు మన రైతుపెద్ద 
“వభుత్యాధినేతగా (పకాశంగారిని, రాష్ట్ర సంఘాధ్య 

శూలుగా గోపాలరెడ్డిగారిని పెట్టుకొని యా యిద్దరి పెద్దల 

సహాయ సంవ తల్లిలో కాం్మ7సు యికుశాఖలను సజీవ మొనర్చు 

కొొనుటలో పృధానపాతే ను సంజీవ రెడ్తిగారు వహించారు.) 

(శ్రీ) వెంక కేశ (ర విశ్వవిద్యాలయ ప ఆసు 

విశాలాంధ, నిర్నాణంలోను, కృష్ణా బ్యా శీజి మొదలగు 

నిర్మాణము లలోను ఆయన చూపిన చాకచక్యాన్ని చెప్పక 

చెప్పుచున్నది ఈ న్యాసము. 

మనలో చాలామంది ఒకరిని పృీశంసింప తలచినప్పుడు 

ఇతరులను హీనపరచ ప్రయత్నిస్తాము. అటువంటి దోవం 

లేకుండా ఈ వాసం ఫ్ (పశేంసార్ల మైనది. 

వ్యాసరచనలో స్వీయానుభ వమును, నమయజ్త తను, 
గాంభీర్యమును, నిశిత దృక్పధమును చూఫుచు సరఠసతను ప్రక 

టించిరి. 



కన్సి లుసభ్యత్వం 

అంధులు 40 సం॥లకు పెగా సాగించిన ఆం ఫోోద్యమ 

ఫలితంగా 1-10-1953 న అంధ రాప్ల. మేర్చడినది. 

అం రాష్ట్రానికి ఎగువ సభ అవసరనూ అనవసరమా 

అనే చర్చ అప్పట్లో సాగినది. 

నైజాం పరిపాలన్యకింద వున్న జిల్లాలు పోలీసు చర్య 
తకువాత భాహానయు క్తముగా పడగొట్టబడినవి. అందుచేత 

తెలంగాణ  (పాంతమంతా అం ధరాష్టములో చేర్చబడి 

1955-10-1 అంధధ్యవ చేశ్ ఏర్పరుపబడెను. 

ఈ ఎగుప శాసనసభకు 90 మంది శాసనసభ్యులు. 
అందుకుగాను ఎన్నికలు జరుపవలసి వచ్చినది. 

ఇందులో 78 స్థానములు ఎన్నికడ్యారాను, 18 స్థాన 
ములు నామినేషను ద్యారాను పూ ర్తిచేయబడినపి- 

ఇందులో 31 మందిని అసెంబ్లీ సభ్యులు ఎన్ను కొన 

వలసి వున్నది. 

పదిమంది శాసనసభ్యులు ఒక కాన్సిలు సభ్యుని ఎన్ను 

కొన వలయును. 

కృష్తాజి ల్లా రాబకీయాలు చాలా జఒడుదుడుకుతలో 

కూడుకున్నప. ఇది అధికంగా జమోాం౦దార్షకు, ధనికులకు, కుల 

స్వాములకు సిలయం. 

ఈ సంగతి తెలిసి ఉండికూడా కాంగసు తన అభ్య 

9 ఓటమిని గుర్తించే _గ్రవ్మాయ్య గారిని నిలబెట్టుతూవచ్చింది. 

ఈ వృద్ధ కాం 7సు భక్తుని అనుభవం పొందుటకు శాసనసభా 



కాన్సిలలంసభ్యత్వం 227 

సందర్భము లో అవకాశంలేకుండా పోయింది. ఈ సందర్భం 

(గహీంచే ముఖ్యమంత సంజీవ ₹డిగారు _బ్రవ్మాయ్య గారిని 

నిలబెటి విజయానికి తోడ్పడ్డారు. 
A) Ca 

వదికీట్టు కావలసి ఉండగా ఎవరో మరొక కాంగెసు 

భక్తుడు ఈయన కిచ్చుటచేత 1] ఓట్లతో జయం గాంచాడు. 
కలూరి సుబ్బారావుగారు తీరని పనిలో సిమగ్ను తై 

ఉండటంచేత విమానంలో వచ్చి, ఒకపాత కాం "సు సేవకునకు 

రీటు ఇచ్చి ఎం. ఎల్. ఎ. గా నేను చేసిన వంచి పనులలో 

కెల్లా మంచి పసిచే నాను “ధన్యోన్ని” అనుకొన్నారు. 

ఆయన జయమును వని కార్టగెసు సభ్యులేశాక, 
కమ్యూనిస్టులు, సోవ లిస్టులు, పాత ౩. యల్, వి సభ్యులు 
పార్టీ ఏభేదాలకో నిమి త్తంలేకుండా వచ్చి అభినందనలు 

లెల్పారు. 

ఈ విజయానికి మన ముఖ్యమంతి కారకులని చెప్పితిని 
గజా! 1940 లో (బవ్మాయ్యగారు శాసన నభ అభ్యర్థిగా 

అపజయం గాంచిన అనంతరం నంజీవరెడ్డిగారు ఈ సిధంగా 

ఆయనకొక ఉత్తరం వా శారు. 

ఆన ౦కపఫపుఠ ౦ 

20-8-40 

అన్నగారూ, నమ స్త, 

మనం బంగారు చేతపట్టుకుం'కే మట్టిగా మారుతుంది; 

విధి విపరీతంగా వున్నప్వుడుు రాష్ట్రమంతటా జయభేరి 

_మోగుతున్నప్వుకు, కృష్ణాజిల్లాలో మాఠతమోానోడు ఎందుకో! 
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హూ a) 

చీకటిలో వెలుతురు ఇమిడివున్నటుల, ఈ మా వరా 

జయములో ఏదో గొప్ప జయము అణగియుండి యుంటుంది. 

నిరు త్సాహపడక డి. 

అపారమెన మో. సేవ ఫలరహిరతము కానేరదు. ఒకటె 

మూ త్రము మరువకండి. “United we Stand, divided we fall.” 

కేల వు, 

మి (డు డు 

సంజీవ శెడి, 
Cp 

సంజీవ రెడ్డిగారు కోరినట్లు ఎన్ని అసొంతకములు వచ్చి 

నను కాంసును అంటి పెబ్బకొ నే ఆయన ఉండెను. అది 

గుర్తించే ఆనాకి తన మాటను ఈనాడు మన ముఖ్య మంతి 

నిలబెట్టుకున్నా డా! 

సంజీవ రెడ్డిగారి పూనికకు నహచరులైన కళా వెంకట 
రాను, అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజు, గోపాలరెడ్డి, (బ్రహ్మో 

నందశెడ్డి, రంగా గడ్డి, పళ్ళంరాజు (వభ్ళతులు అమోాదానం 

తాలు తెలివి ఉండవచ్చును, 

కాన్సిలు స ధ్యత్యే విజమానంతేరం పెద్దలు, పిన్నలు, 

కాం గసు అధ్ధిస్తానవర్షము లోని వారు, క ళారంస్క్పతీ రంగాల్లో 

కృపి. చేయువారు, అనేకులు అధభినంవనలు ఆయనకు పంఏి9'* 

దులో సాధ్య మైనంతవరకు కుదించి (గంధ వ స్తరభీతిచే వివిధ 

రంగాల్లో పనిచేయు [వముఖుల అభినందనలను పొందుపరచు 
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శ్రీ నంజీవశెడ్డిగారు 

శాసనమండలి సభ్యులుగా ఎన్ని కయ్యోరని తెలిసి చా 

సంతోషిస్తున్నాను. నా హృదయపూర్వక అభినందనల నందు 

కోండి, మోకు శాసనమండలి కెంతో ఉవయోగవడాలసి నా 
అకాంok. 

శ్రిగోపాలశెడ్డిగాకు 

శాసన సభ్యత్వంకోనం మరింత దీర్థకాలం ఎరీశీంచ 

వలసి వచ్చింది. 1957లో మాకు చరిత్రాత్మక పోరాటం జ్ర 

పారు. అదంతా ఇప్పుడో పొతేకథ. 

ఇప్పుడు మారు శాసన మండలికి వెళ్ళారని శేలిసి 

సంతోషిస్తున్నాను. జేర్ణన్నీ మూస్తూవుంకే మోరు శాసన 
మండలి సభ్యు లందరిలోకీ పెద్దవారని అనిపించింది. మిగ తావా 

రంతా యువకులు, శాసనమండలి వ్యవహారాల్లో ఎక్కు_న 

అస_క్తి చూపండి. ఏరందరికీ నరైనదారి చూపండి. 

శ్రీ) రొనరాదా నూర్యనారాయణగారు 

మనరాష్ట్ర శాననమండెలి సభ్యునిగా ఎన్న కై నందుకు 

నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. మోరు ఈ జిల్లాలో కాకలు 

రీంన కాంగెసు వాదులు. అయినా ఏ కారణంవల్త నెలే -నీవిం 

ఇంతవరకూ మారు శాసనసభ్గల్గో సముచిత స్థానాన్ని పొంద 

లెక పోయాకు. రాష్ట్రంలోని వృద్ధ రాజకీ యవే శత్రల కోసం 

వర్పడిన కానన మండలిలో మిరిప్పు జొకస్టానం సంపాదించి 

నందుకు నంతోవం౦,. 



23) మన రెతు పెక 
జ. ద 

మా చుకుకుతనం, అందర్నీ యిశ్హే అకర్షించగలనేర్చూ 

చికకాల పడా సేవ, వ్య కుల బహయంలో నమస్యల వమ 

యంలో మో కూలంక మపకిజ్షానర, ఈ అన్ని లవణాలతో మోకు 

శాసనమండలి కార్యకలాపాలకు ఎంలో తోడ్పడగలరనీ 

అ విధంగా మనేశ రాజకీయరంగంలో మాకు సముచిత 

స్థానాన్న లంకరించగలరనీ నా నమ్మకం. 

శ్రీడామెర్ల వెంకటరావుగారు 

శాసన మండలికి ఎన్నికవైనందుకు నా హృదయపూర్య 

కాభి నందనలు, మనం కలుసుకొని చాలాకాలమైంది. మనం 

మమేకంగా తిరిగిన ఆ రోజులు మఠచిపో లేను. 

మూ రాజకీయ జీఎతాన్ని సదా అభిమానంతో పకి 

కిస్తూ నే వున్నాను. 

శ్రీ) బి. యన్ మూ ర్రిగారు 

మిరు అంధ) శాసనమండలి సభ్యు లయ్యారని తెలసి 

చాలా ఆనందిస్తున్నాను. అసలు మాకు 103లో నే మడా)సు 

ఇాసవనభ్యులు కావలసింది. కాని అలా జరగలేదు. అవును. 
20 ఏళ్ళు గడచిపోయాయి. ఈనాడు ఆంధ రాష్ట్రం తనంత 

తావిలిచి మోన శాసనమండలి సధ్య త్వాన్ని నమర్చించింది. 

మాలాంటి నిస్సా్యర సేవాన కుల కివొక సబయం. 
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శ్రీ చి ర్రికుమల రావుగారు 

మాకు ఆంధ లెజిస్లేటివ్ కాన్సిలుకు ఎన్నికీయిన 
సందర్భములో నా వృ్యావయపూకర్శకమగు అభినందనములు 
లెల్పుచున్నాను, చిరమి తుల ను, పెద్దలలోను రక్త 

రగు మోకు శాసనసభలో (పచేశించుట మనస్సునకు తృ వినీ, 
నంజోవమును కలిగించినదని, చేశే చెప్పనవసరము లేను. 

మాలపల్లి (దవ, మాననసీయుడు కురువృద్ధుడగు 
ఉన్నవ లమ్మీనా రాయణగా రిట్లా దీవిస్తున్నారు. 

భగవంతుడు చేశసేవకు తమకు అవకాశము యిన్ని 

నందుకు సంకసించుచున్నాను. ఇంకను పెద్ద అవకాసము వచ్చు 
నని కోరితిని, మశచేతిలో లేదుగదా. మోకు భగవానుడు 
ఎక్కువ సదవకాశము లొసంగునుగాక. 

ఆ౦ధ్యషపుభ సంపాదకులు 

(శ్రీ) (బవ్మాయ్య గారికి నమస్కొా_ కాలు. ఎంతో గౌర 

వంతో మో ఎన్నిక నాకు పెన సంతృ విని యిచ్చింది. ఈ 
మాటను ఇవి వరలోనే వాయడానికి మో హాదరాబాదడు 
చికునామా తెలియక పోవడం (పతిబంధక మైనది. 

=, , సమునుందు మన రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మోకు 

మరింత - ముఖ్యమైస - కీలకమెన _ పాత్రను నహించగలరచే 
విశ్వసిస్తున్నాను. 

హి (కు డు 

నార, 
మక్. 
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శ్రీ అయ్య ౦॥ వెంకటరమణయ్య గాకు 

తమయొక్క_ విజ్ఞానమువలనను, కాళరీయ సంస్క ఎలి 

లనను, కొన్సిలుకు వన్నె లేగలరు. 

తమయొక్క_ |వతిభను చేశము గు రించి తన్నుతానే 
గ”రపించుకొన్ని. 

అభినవతిక్క న అభినందనలు 

మహావయా | 

తమ విజయవా ర్త పరమానఃదము కలిగించినది. ఇతో 
ధిక గౌరవము తేమ పాలివగుంగాక. నలువ చేండ నుండి తాము 

కాపంచిస సిస్స్యాక్త సిష్క_లంక | పజా సేవ సిప్పటెకై నను మన 

పెవలు గు కంచినంకుకు సతనము. 
డయ ఎక్ 

డహీణ భాకత హిందీ పచాకనభ నంయు క్త కార్యదర్శి 

శ్రిఉన్నవ గోపాలకృప్తయ్యగారు 

తాము హీరిదీ (ఉమీాయులు. హీందీ అభ్యసించిన 

కు. హీూాదీ (వా కాసిన. తోడ్పడుచున్న వాకు. తమకు 

నా పక్షమున, దహీణభారత హీందీ (పచారనభ్గ వత్మున 

కృతేబ్ద ఇణాభివందనము లు. 

శ్రీ అ న్నే అంబ య్య గాకు 

క "స్సిలు పదపి ఎట్టకేలకు నంపాదించామని (వనాశారు. 

నాకు చాలా విచారము కలిగించింది. [సంతోమముమాట 

ఆఅటుంచండిఎ) పవని. dD సంవత్సేరాలను[చి ఎరుగుదును. 
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ఆం ధకేశము లోని (పథాన రాజకీ యఘట్టాలలో విశారు 

ప్రధాన పాత్రను వహించని ఘట్టమంటూ శేజేమో. 

ఏమా; (తం రాచకీయ చెతన న్యం లేని ఆనాటి కోజులలో 

ముఖ్యంగా క జిల్లాలోని ముం నెందరినో మో త్యాగ 

ఫలితం అక రించింది. ఆవిధంగా మోకు తెలియకుండా ఎంతే 

మందిని మోరు అకర్షి ంచినారో మోకు తెలియకపోవడంలో 

ఆశ్చర్యంలేదు. పదవులకై పాకులాడక పోయినా చేతికందినటున్న 

వదవులు, చేజిక్కీన పిబ్ల ఎగిరిపోయినబ్లు పోయినా మో 

ఉ త్సావాం కుంటుపడలేదు. మి శత్రువులుగా రాజకీయ 
రంగంలో (పవేశించి మో స్తానమును ఆ గౌరవముతో వా రా 
(కమించినా మో చేశభ క్తి చెబ్బతిన లేదు. నిరాళా, నిస్పువహూ, 
మోకు తెలియనే తెలియవని అనునట్లు" వ్యవహరించారు. 

చిన్నలు, పెద్దలు, అయినవారు, కానివారు, ఎన్ని సార్లు మో 

అభివృద్ధికి ఆటంకములు క్లలిగించిన్యా మో ధైర్యం ద్విగుణే 

కృతమెనది. కొలతవేసి చూసే స్తే మా త్యాగము, మో అనుభ 

వము ముందు నేడు మోకులభించిన ఈ కాధ్యత ఎంత అల్బమో' 

తెలుస్తుంది. సహజంగా మోకు ఉదారులు, అచజీగాదు కుప్ప 

జీవులు. అందుచేత ఎంత చిన్న ఛాధ్యతేనయినా మోకు అతి 

శ్రద్ధ నూ, బాధ్యతళ్ నూ, వ్యవవారించగలిగిన దక్షులు. 

మాకున్న se బహుళొద్దిమందికీ కలిగినా కాం గస్ 

ఈనాడనుభవిస్తున్న దశమరొక విధంగా ఉండి ఉండును. మోకు 

ఈనాడు లభించిన ఈ కొత్త బాధ్యతను మోకు సరిగా వినియో 
గించి మో గౌరవమును, తద్వారా కార్యగసు గౌతవమును, 

శాపాడగలరను కోవడంలో నాకు ఎలాంటి సం చేవాం లేదు” 
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(లీ చకుకువాడ వేంకటనఠళసింవాంగాకు 

ఈ మథ్య నే SYS మీ, ౬.6. గా ఎన్నికై నట్లు చదువగా 

వని చాలా సంగోషింఛాను. ఇట్రెస్తానము నకు సర్యవిధము భా 
నంపూర్ణార్గతేగల నీవంటి వాసికి ఇంత ఆలస్యముగా నైన ఈ 

అవ కాశములభించుట ఒకవిథంగా అదృష్ట మేనసి నంతేసించాలి. 

రాష్ట్రుకార్యగెసు చకధారు లైన బారి అనుుగహా 

శటాశ. విశయణాలు చేటికై నా, అంతగా [_పాభయా[శయింవు 

దీనత్యసం్య పార్రనలకు నిన్ను గుకిచేయకుండా నీపై (పసరింప 

చేసినందుకు వారిని అభినందిస్తున్నాను. . , నీవు క 

అచంచల ఏశాానంతో కాం రను గర్భగుడి మూ లపిరాట్టునే 

నము_ఖొసి ఉన్నందుకు గర్భగుడీ అక్బకులైన స్థానాచాకు ల 

అన్నుగహంకూడా నీమీద కొంతపడక తప్పిందికాతు. ఏదైతే 
చేదు! నీ అర్హ తకు కగినస్థానం ఇఎత ఆలశ్యంగా నైనా "నికు 

లభించినందుకు ఎంతో సంతోషి స్తూ నిక్ను అభినందిస్తున్నాను. 

[ప్రమాణ సాకారం 

1968 జులై 5వ తారీఖున 'లెజిశ్రేటిన్ ae 

తాత్కాలిక అధ్యక్షుడుగా రాజభనన్ లో గవర్నరు (శ్రీ భీము 

సేన్ నచార్ గారిఎదముట టఅహ్న్మయ్య గారు అధికార _పనూణాన్ని 

స్వీకరించారు. 

ఈ పనాణ స్యీకరణోత్సనము లో ముఖ్యమంత్రి 
శీలం సంజీవ రెడ్డిగారు, పార మెంటు సభ్యులు మండలి వెంకట 

కృిన్లై రావుగారు, శ్రీ) మంతెన వెంకటరాజుగాకు ఎం.ఎల్ .వీ. 

(శీ మరువిళ్ళచిట్టిగారు ఎం.ఎల్.ఎ. గుంటూరు జిల్లాకాంగ్రైాను 
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అధ్యక్షులు చింపయ్యగారు మరికొందరు మిత్రులు పాల్గొన్నారు. 

మన ముఖ్యమం, గవర్నరుగారికి (బహ య్య గారిని 

వరెచయం చేస్తూ బ్రహ్న్మాయ్య గారు 1920 లో కాం గసులోకి 

వచ్చారన్నారు. 

అంతట గవర్నరుగారు "నేనూ 1920 లో వచ్చిన 

వాడ సే)” అన్నారు. 

తెకెగి మన ముఖ్యమం తి “కాం ెసులో అ నేక 

చాధ్యతకల పదవులు _బహ్మయ్యగారు పొందారు. డాక్టరు 

వట్టాభిగారు, అంధ రాష్ట) కార్మగెసు సంఘానికి అధ్యముడుగా 

ఉన్నప్పుడు ఏకు (పథాన కార్యవర్శిగా ఉన్నారు. అప్పుడు 
నేను జాయింటు సె కటరీని. కృష్ణాజిల్లా ధనవంతులకు జమూం 

దార్హకు వుట్రెనిల్లు. వీ5ని కారాసు అ ధ్యర్థిగా పోటీగా పెట్టి 

సనవ్వడ ల్లా అపజయమని తెలిసికూడా ఈయనను బలిఇచ్చా౧. 

ఈయనా అందుకు అంగీకరించాడు. అందుచేత  ఏఏరిస్ 

తా త్మా_లిక అధ్య కఖలుగా గౌరవించాలని తలచాను. ప్కు 

పెసిలు, అన్నివిధాలా అర్హులు. 

అంతట గవర్నరుగారు రాను పెద్దలను ఎట్లా గౌకవి౦ 

చుకోవాలో మోకు తెలుసు.” అన్నారు. 

అసంతరం (బహ్మయ్యగాకు “నంజీవ రెడ్డీగారు రాష్ట) 

కాం గెసు కమిటీకి అధ్య కుడుగా ఉన్నప్పుడు నేను ఉపాధ్య 

జీ నిగా ఉన్నాను. అన్నారు. 

ఆనా ట వింటూ *ీ That is the sportsman Bpirit” 

అన్నారు గవర్నరుగారు. 

అన౦తేఠ౦ ను ఖ్యమర్శతిగారు లెజిస్లేటివ్. కాన్చిలు 
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చోలుకు బ్ర)వ్మా య్య గారిని తీసుకెళ్ళి, అచ్చట పిధానో ద్యోగు: 

లకు పరిచయం చేసి, ననూ వేశష్ట హోలులో చేయపలసీవ 

ఏర్పాటు వరాలను ఇయిర్శన్ హోదాలో బ తాయ 

గారితో పంకీలింపచేసిన సంజీవ రెడ్డిగారి రాజకీయ ధురీణత 
పశంసింవతేగినది. 

తాత్కా లికాధ్యక్షత 
ఆంధ్రపదేశ్. లెజిస్లేటివ్. కాన్సిలు భమా వేశం జె 

7 వ తారీటున ఉదయం 9 గంటలకు జక7ను. 

క౯ెస్పిలు హాలంతా చ)కుకులతోో కిక్కి- రిసిపోయింది. 

అంతట బృహ్మయ్యగారు ఇటుల ఉపన్యసించారు. 

పెద్దలారా, నమసా్కా-రములు. ఆం ధవ చేశ్ చరి 

(లో నేడు సుదినం, సువర్తాకలరాణో లిఖంచతగినటువంటి 

శుభ మైనరోజు. అంధులు చిరకాలంగా కాంథీ.స్తున్న బునంటి 

ఈ పెద్దల సభానిర్మాణం నేడు పూర్తిఅయి అమలులోనికి 

వచ్చినది. సాయంకాలం మన [(పియతమ నాయకో త్రముడు 

రాష్ట్రపతి రా చేందబాబుగారిచే ప్రారంభోత్సవం జకుప్పుడు 

తుంది. చాసికిముందు కార్య,కమ నిర్వహణకు మనమందరము 

ఇక్కడ చేరాము. ఈనభకు నన్ను అధ్యకునిగా 

నియమించిన (వభుత్వ అధినేతకు నా కృతి జకాపూర్యక నమ 

స్కా-రములు. “సుజలాం, సుఫలాం, సస్య శ్యామలాం” అనే 

మం,తోభాషటనతో మన ఆంధ సీమను అఖల భారతావనికి 

ధాన్య రాసిగా చేయ సంకల్పించిన (వభుత్వము, (ప్రభుత్యం అధి 

"నేత ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య భాగస్వాము లైనటువంటి 

3 తులోకాన్ని గు ర్తించాలనే నదు చ్రేశముతో వైశులోకం 
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యడల వారికగల సద్భావం, పెద్దకి కం చూవడాసికి ఇది 

అదనుగా తీసుకొని ఫ్వుకతోను, వృ త్తిరీత్యాను దృక్పథం 
లోను కూడ వైతునగు నన్ను ఆతు వర్తానికి రైతులో శకానికి 

1వతిసిధిగా భావించి ఈగెళవము ఎ నాకృతంగా నై కరు లోకాని! 

యిచ్చాకని చేను భావిస్తున్నాను. అందుకుగాను (ప్రభుత్వానికీ 

అధినేతకు మరొకసారి నా అభిక:ందనలు తెలుఫుకున్నా నని 

మనవి చేయుచున్నాను. 

ఇక చేడుజకుగవలసిన కార్య| కమ నిర్భహణలో మా 

అందరి తోడ్చాటు పూర్తిగా యిన్యవలసినదిని అక్థిన్తూ కార్య 

శమం (పారంభిస్తున్నా నని మనవి చేయుచున్నాను, 

సభ్యులు (ప్రమాణాలు స్వీకరించటానికి వరున క్రమాన్ని 

బంపరరీ చైర్మన్ వివరించారు. 

సభ్యులలో నూజీమర్యతులు ముందుగా, ఆ తరాాత 

మహిళలు, చిపరకు ఇతరసభ్యులు తమ వేర్ల అతర క్రమములో 

(ప్రమాణము wuss 

ఇట్లా పమాణన్వీకకణ అనంతరం చైర్మన్ ఎన్నిక 

జరిగింది. 

మాడపాటి హనుమంత రాను గారిది ఒకటె నూతమే 

నామినేషన్ వచ్చినందున ఏక గీవము7' * ఎన్నికైనట్లు తాత్కా 

లిక అధ్యక్షులు పకటించారు. 

అ ౦ తో ప న్యా సము 

ఈ కార్య క్రమంలొ నివారిని(౯ న న్యు కు లను) అభిసందించ 

వలసిన ఘట్టము వచ్చినది. కుకు వలా శ్రి) అయ్య చేవర 

శా శేశ్యరశావగారిన అ స్పెంబ్లీ స్పీకరుగా ఎన్నుకున్నాము. 
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ఇప్పుడు ఆంధ పితామహుని ఈకాన్సిలు అధ్వమునిగా 
ఎన్నుకున్నాము= అంధులు తమ పెద్దలను, విజ్ఞాన వేత్తలను, 

త్యాగధనులను గారవించుకొనగలరనే (పతివ్ష ఆర్జించుకున్నా 

మసి, నేడు మనం ఆత్మతృ ప్తి, అనందం పాందవలసిన సుదినం 

అనిమనవిచేసున్నాను. అం ధపికామహులు ఈనాటివారుకాకు. 

ఆయన తెలంగాణాలో _పథమంగా (గంథాలయోద్యమాన్ని 

చేవట్టి, ఊరూర తిరిగి గంధాలయాలు, పఠన మందిరాలు, 

మహిళా సంఘాలు, తు సంఘాలు, వక్తక సంఘాలు స్థాపించి, 

అన్ని రంగాలలోకూడ వామ కృషిచేసి, ఆ(పజలలో 

నిదాణమైఉన్న ఆంధత్యాన్ని వకీభావంలోకి తీసుకువచ్చి, 

శేందీకరించి జాసి శ కిస్ (వజ్యలింవ చేసి ఆం ధోద్యమానికి, 
స్య రాజ్య ఉద్యమానికి అది ఉపయోగవజేటట్లు చేసినటువంటి 

సర్నాణ కార్యనిపుణులు వాకు. అట్టి ఆంధ పితామహుడు 

ఆం్మధకు, తెలంగాణాకు, సేతు నిర్మాత అసి నేను అభినం 

జెంచిన అలిశయో క్తి కాదనుకుంటాను, [హర్ష ములు) అట్ట 

వారు ఈ సభకు అధ్వవములుగా దొరకటం మన భాగ్యమని 

తలుస్తున్నాను. వారి ఆధ్యర్యాన అభ్యుదయ నసరిస్క_కణాలను 

అభ్యుదయక రమైన వాసన నిర్నాణమును మనము చేసి వున 

(పభుత్యాన్ని, మన జేశాన్ని పటిప్పమైనదిగా చేసుకొను 
భాగ్యము ఈ సభకుకలుగుగాక అని నేను కోరుతూ అంధ 
పితామహుని పద్మభూమణుని ఈ స్టానమును స్వీకరించవలసిన 

దిగా కోరుట నా ఆఖరు కార్యక్రమం. వారిని ఈ స్థానము 

నకు లీసుకురావలసినదిగా ముఖ్యమం్శతిగారిని సభా నాయ 

కుని, (వఠరిపక్నా యకుని (పార్తనునాన్షను (వార్ష ము) 
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వ సి లోసంభాషణ 
గా 

8._7-1958 తేదీన డెప్యూటీ మైక్ మన్ ఎన్నిక జపగ 
వలసి ఉన్న ది. 

పార్టీ నమా వేసము లో సుబ్బ రాజుగారిని బృవ్మాయ్య 

గారు నూచించదారు. 

అనంతరం ఏశకగీ)వముగా జి. సుబ్బ రాజుగారు ఎన్నుకో 

బజారు. 
Gs 

గంఛభాహగణ 

అథ మయో, డాక్టరు సుబ్బ రాజుగారు ఉపాధ్యకులుగా 

ఏక గీవంగా ఎన్నిక కాబడిన యూ సందర్భములో వారికి నా 

అభినందనములు. నిన్న పెద్దవారు, నేడు చిన్నవారు వకగీవంగా 
ag దీనిని బట్టే 0యా విధాన సభ, పెద్ద చిన్న ల 

సమాన దృక్పథం చూడగలదని తేలింది. అటి ట్టి చౌ చార్య 

Sree యూ నిథాన నడువగలదని మనం “పజువుచేసు 

కున్నాము. 

సుబ్బ రాజుగారు విద్యార్థిగా నేగాక, వెరి శామిక వే త్ర త్రగా 

విజానము యందు అభికుచిగలిగి, తృృషతో పాశ్చాత్య చేశా 
లను పర్యటింది, (పాచ్య, పా శ్చాత్యే నం పకామూాలను సమ 

న్యయం చేసుకొన్న టువంటి యువకులు. అట్టి యువకుడు యీ 

ఉపాథ్యతీపదవికి ఎంతయు అప్షులని నను భావిస్తున్నాను. 

సోమలిస్టెక్ ప్మ్మాటస్ ఆఫ్ సా సెటీఅనే నినాదంతో యోనా డు' 

మనదేశం ముందుకు పోతోంది. ఈ వదం వినగానే 
పారిశా)మిక వేత్తలలో గుండెదుడుకు బయలు చేరుతున్న 
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రోజులలో ఒక పారిశా9మిక వె త్తను మన౦ ఉ పాధ్యమునిగా 

ఎన్నుకొని యీ సంఘాన్ని సోవలిస్టిక్ పాట్రున్ అఫ్ సాసై 

టీలో ఇముడ్చుకోగలమని బుజువు చేశాము. పారిశాంమిక 

వే త్తలలో కలిగిన గుండెదుడుకులనూ పారిశా9మిక వేత్త అయి 

నటువంటి యూ సుబ్బరాజుగారు తీర్చగలరనే భావంతో వారిని 

మరొకసారి అభినందిస్తున్నాను. వారు పెద్దవారి అడుగుజాడల 

ననుసరించి యీవిథాన సభకు ఉపాధ్యశ స్థానం వహీంచి 

ఉత్తమమైన నూతన సాంప్రదాయాలను సృష్టైంచ గలకని 

విశ్వసిస్తున్నాను. అశర్మకమంలో మన ఆంధప దేశ్ మొదటి 
సాసం అకఛమించిన ది. అదే ఏధంగా 'మొట్టమొదటస్థానం 

సత్సంప)దాయా లను సృష్టించడంలో నూ మూ పెద్దలు-పిన్న లు 

ఇరు పురుకూడా కృషిచేసి సృష్టించగలకని నమ్ముతూ పిత 

మిస్తున్నాను. 

శుభారంభం అను కీర్తి కళతో అంధ)ిప్ర)భ 

ఇట్లు పేర్కొన్నది. 

“అధ్యక్ష, ఉపాథ్యమ. ఎన్నికలలో సభ్యులు యెట్టి 

సమైక్యతను కన్నరచారో, అధ్య కుని ఎన్ని కవరకు సభా నిర్వ 

వాణకుగాను కాంగ్ ప్రముఖుడు (శీ గొట్రపాటీ బ్యవ్మాయ్య 

గారిని నియమించుకొ నడంలో సయితం మన రాష్ట్ర పెద్దలు 

re చెచిత్యాన్ని పిదర్శించారు. చి శ్తకుద్ధికీ త్యాగ 
వ్ క్రిక్ Uy బవ్మాయ్యగారు పెట్టినది చేరు. DN 
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1958 ఆగ సు 13 న గవర్నరు గారికి 

వందనసమరణ సమయమున సంభాషణ ; 

అధ్యమో, ఈ వందన సమర్పణ సందర్భములో 
(పాఫెసను నివి వెంకట సుబ్బయ్య గారు _్రఖెత్యము 

ఆచరించిన ఘన కార్య ములకు అభీవందనణు తెలిపి 

యున్నారు. ఆ |పసంశలతో నేను ఏశీభపిస్తున్నాను. 
కొంత మంది మి తులు ఈ (పసంగ ము అస్పస్ట్రృము, 

అయోమయము అని అన్నా నాకు మా(తము యిది సము 

చితము, సంత్భ _ప్రికరము, ఆళాజనకము అని భావస్తున్నాను, 

రాబోయే భూసంస్కరణలను నేను నిండు హృదయముతో 

ఆహ్వానిస్తున్నాను. అయితే రెడ్డిగారి ఉపన్యాసుతో పక్తీభ 
విస్తున్నాను. ఇది సంస్కరణల యుగము. ఈ యుగము 

గ్ల నా విచ్చిన్నతిత్ (ప్రారంభమయి డమోందారీ 

నిరూ లని" ఉత్సాహ ఛరెితముగా నేటికి భూసంస్క- రణల 

వణకు వచ్చింది. అయితే (వభుత్యము ఈ దృష్టిని పాల్లెటూార్ల 

పూదనే ఆరకుండా బస్ఫలపూా-ద కూడా సారించి అక్కడ 

వున్నటువంటి కు బీవులయి నటువంటి ధనవంతులు, పారి శా 

ముక వేత్తలు, నెలసరి వేలకొలది రూపాయలు ఆదాయ 

ముగా వచ్చువారివై నహాడ (వసరింప చేస్తుందని భావిస్తు 

న్నాను, సామ్య వాద సంఘ నిర్మాణము యీ సంస్క.రణల 

పరంపర జరిగిలేగాని పూర్తికాదు. అయితే టూ సందర్భ 
ముతో నేను _పభుత్వమునకు వినతి చేయదల చుకున్నాను. 

పారి శాకుమిల దేశము ఉత్తరము. వ్యవసాయముసకు (సిద్ది 
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చెందిన ేశను దవ్నీణము, పాకి శామిక (పాబల్యము 

హిందూ చేశముపోాద వున్నదనే (పతీకి ఒకటి వున్నది. 
అ పారి శామికుల (పభావానికే మన _వభుత్యము, కేం ద 

(పభుత్యము కూడ లోబడవనే ఆశిస్తున్నాను. నేటి మన 

ఎనిన కల కార్య క మములో సంస్కరణల పరంపర వుంది. 

సామ్యవాద సంఘ నిర్యాణము మన ఆశయము కాబట్టే ఆ 

సుదినము కోసము ఆ సంస్కరణల కోసము ఎదురు 

చూచాము. 

అయి నే అధికోత్ప శి దీనినల్ల జరుగదని కొందరం 

టున్నాకు. అధికోత్స త్తి జరుగుతుందని నేను ౨తుగా 

మనవి చేస్తున్నాను. 06118 3600 రూపాయలా, 5400 

రూపాయలా అను వాొదమునవ్ర్చంది. నిజమే extreme right 

నుంచి xtreme left నుంచి ఇట్ట అభి సాయాలు వుంటాయి... 

నప ఖఫరతే నిర్మాతే అయిన శ వల్శ భాయిపజేలు సంస్థాన 

విచ్చి తి _పారంభించినిపువు ఇట్టి వ్యతి సక్ వాదనలు జెచెగి 

నవి. కెసి ఇష్పుడు అనందిసున్నారు. ఒట్లాగే ceiling 

5400 కూవాయలు అప్పటికే ఇప్పూషు నః ఎకి.చిన చారం 

దరు ఛ విష్యుత్వులో ఆనందిసారు అని అప కొంటాను. ఈ 

బిల్లుయొక్క- ముఖ్యో శ్రైశము excmptlior లేకపోనడమే, 

Exemption అనేసి ధనవంతుణి ధళన ఎని చేస్తుంది. 

8800 జీ" కూడిన Ceiling, exemption 1 త్ో కూడినదని, 

మనవి చెస్తున్నాను. 5400 exemptior లేనిబెల్లు. అట్ట 

బెల్లు ఎట్టి amendments లేకుండా 53 అయ్యే సుడి 

నము నస్తుందని భావిస్తాను. 
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Et జ, రాజూరావు :- Sugar factory (కిందవున్న 

భూములు exemption లోనికి రానా? 

[లీ ణి, (బహ్మ్యయ్య ఫా అయి తే నామి తుడు ఒక్కటే 

9293000110 అనుకొంటున్నా డని అనుళొంటాను. దానిలో 

ర) shares |పుకా(నినే. అది వారు నదులుకొంటారు 

అనుకొంటాను, డానికి మన ఎదుకుగుండా వున్న మితుడు, 

నేను ఆనందిసాము. Exemptions కూడా పోవటానికి 

పయక్నోంచ వలయును, సింగ ేణి గొగుగనూల సందర 

ములో మన (పభుత్వ గు చర్య స హసాలణో పోరాడింది. 

చివరకు ధర్మమే నెగ్గి ఐది. అ ధోరఠ7 ఎరునుల factory 

నిర్మాణానికి కూడ పోరాడాలని హెచ్చరిస్తూ ఎరువుల 

factory నిరాణములో ఒకనెపున 601006 తో బీర 

సారాలు సాగిస్తూ ఇక్కడ పారి శామికులను అకర్షించి వారి 

చేత [వల్యేక factory వెట్టించుటకు వారి రాబనితిజ్ఞ త, 

శకి యుక్తులు ఉపయోగించిన యెడల Central Govern 

ment భాగస్వామ్యము కొరకు మనవద్రకు రావలసిన సుణి 

నము వస్తుందని ఆశిస్తాను. భూసంస్క-రణబ సందర్భములో 

రైతుల భూములు ముక్క-లు చెక్కొ_-లుగా వున్నవి. వాటిని 

ఏకీకరణ చేయుటకు చర్యలు గైళొనవలెను. (పత్యేక (శేద్ధ 
తీసుకొన వలెను. ఇది పంజాబులో మాతం వంది. అట్టి 
బెల్లు Revenue Minister గారు లీసుకొని వస్తారని భావి 

స్తున్నాను. ఇక (గామ ఉద్యోగుల జీతాలు కొద్దిగానే 

చించారు, అది (వత్యతముగా కొది అయినా పరోఊిముగా 

వారికి ఇంకా సాయము జేయవలసినదై ఉంది. ఇవి వెంటనే 
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అమలు జరికి సారని అనుకొంటాను. ఉద్యోగస్తులకు కారి కు 

లకు కొంత జీతము హాచ్చుశచేశాగు. వారు కోరినంత చేయక 

వోయినా కొంతేచేసిరి, ఇంకా హాచ్చుకావాలి. అచ చారి 

ఎడల (వభుకౌా(నికిగల సేమకు నిదర్శనము, అయితే ఉద్యో 

గణలుకూడ (నభుత్య ౦ మొక్క ఆదాయమును వెంచి (వభు 

త్యముయొక | - దుర గ్యయమును తే గించి ఆశక్కు-వ జీతాలు 

పొందడానికి | పయత్ని స్థారని నేను భావిస్తాను. 

(బహ్మయ్యగారిని గురించి ఆయన సంభాషణను 

గురించి (పధాన మం(తిగారి ఆభిపాయుము : 

“పార్ల మెంటులో లేకపోయినా, శాసనసభల్లో లేక 
పోయినా శ్రీ గొట్టిపాటి బహ్మయ్యగారి వంటి రాజకీయ 
అనుభము, (మడ్డ కలిగిన వారున్నారు,” 

కూ సోదరులు (బహ్మయ్య గారు మెక్ లేకుండానే 

గట్టిగా మాట్లాడారు, వారుకూడ ఒకసలపహా యిచ్చారు, 

Co-operative basis ఏలు వేము. ఎందుకు private 

sector లో చేయకూడదు అన్నా కు. Fertiliser factory 

చెటించుటకు (పయత్నేము చేస్తున్నాము. Priva to వ్యాపా 

రస్థృలకు కావలసిన 2581502200 మేము ఇస్తామని చెప్పారు. 

మన చేశములోవున్న Fertiliser factory గురించి 

చెప్పాను. వాటికొరకు పయత్నము చస్తున్నాను.” 

“'బహ్మయ్యగారు యా సూచన [87010 Mini- 

5ter గారికి ఇవ్వవచ్చును. వారు ఏకు యీ అసెంబ్లీలోనే 



కాన్సిల్ ల్లో సంథఛావణ 45 

సమా వేశముకారు. బయట అనేకసార్లు కలుసుకొంటూ 

వుంటారు. అందుచే వాగు Private గా కలుసుకొొన్న ప్పుడు 

ఈ 51gg౭sti0nయిచ్చి దీసిసి తీసి వేయమని చెప్పవచ్చు.” 

1058 ఆగస్టు 21 తేదిన భూసంస్క- 

రణలను గురించిన (పసంగము: 

అధ్యక్, ఈ సంస్కరగాల యొక్క ఆశయం 

భూడాహం తీర్చడం కాదని "చేశంగో జనాభా ఎప్పటి 

కప్పుడు లవలాది చెరుగుతూ ఉన్నదని, [ఎక నిజంగా 

వ్యవసాయ ేశమైన మన -జీశంగో జనాభ" పెరుగుదలకు 

తగినంత భూమిభో పంట పెరుగుట వేదని, భూమిలో 

వుత్చు త్తి పెరిగి మనజేం Self-sufficient అవటమే 

కాకుండ యితర చేశాలకు యెగుమతిచేసి అ డాలరుతో 

మన బేశంలోని పరి శమలను వృద్ధి చేసుకొనవలెనసి ఆక 

యమె వున్నది. ఎక్కువ ఉత్పత్తికి దోవాదం చేయాలనే 

(పథాన ఆశయంతో భూసంస్క_రణల కొరకు చిరకాల 

ముగా ఆందోళన జరుగుతున్నదని నేను తలుస్తున్నాను, 

ఈ భూమిని కొందరు వందలాది ఆకట్టి వ్యవసాయం చేయ 

కుండా ఊసరక్నేతముగా చేయడం, మరి కొందరు ఒక ఎద్దు 

వ్య వసాయమునకు కూడ తగినంత భూమిలేని కారణంచేత 

తమ (శ్రేమకు గిట్టు బాటుకాక వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేయ 

లేని దుస్టితిలో వుండటం ఈ చేదతనం, ఈ ఉఊసర శ్నేతం, 

సమనంయం చేయాలనే భావంతో ఈ సంస్క_రణలను తీసుకు 

రావలెననే ఫావం కలిగింది. వేలాది ఎకరాలు ఆకట్టి జాసి 
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మోవ వచ్చే అయిేజుతో భోగ లాలసత్వానికి, వారి విలా 

సాలకు. ఉపయోగించే ఒకవర్షమున్నూ, wus ఖర్చులు 

గిట్టు గెటుగాగ్ బీవతనంతో గౌ మిట్లానే కకం ఒకరున్నూ, 

ఉందుటచే వీదనననమునో ఉన య 'వ్యనపాయమును అభి 

వరి పరచాబనే దృస్టిలో ఈ సంస్క-న౯ణ ణు తీసుకున'చ్చా 

రని అనుకొంటున్నాను. ఇది వ్రష్టసమస్య అగుటచే దీనిని 

పరినీలించుటకు స సు (బ్రహ్మణ్యం umn లక్క రా  కమికీకీని 

వేశాను. నారి 2 సిఖార్చులను నెంటనే అప ఏలే sme 

అమలులోకి తీసుకురా బేకపోయాయి. ఈ (పభుత్వం కస్ట 

సుఖాలన్నీ గమనించి ఈ రూపంలో సల్లును తీసుకు నచ్చి 

నందుకు అభినందిస్తున్నాను. భూదాహం శీనలం Political 

510241. అనుకుంటాను. సః భ్య। పపంచంల సమానంగా 

తిండి, బట్ట, చదువు, ఆగ్ "గ్యం కలగాలనే నోరిక పతి వారికీ 

ఉంటుంది. ఒక ఎకరం పాలం యిచ్చేకంశే, ఎక్కువ ఆదా 

యంవచ్చే ఇతర పరి శవులు నెలకొల్పి సదుపాయం కలుగ 

చేసామం కే భూమి కావాలనే వెరివాడు ఎవశూ వుండడు, 

పల్లెటూళ్ళలో వ్యవసాయ కూలీగా ఉన్నవారు, యితేర 

పరిశమలలో ఎక్కువ లాభజాయకంగా పని చూపి సానంజే 

నాకు భూమే కావాలి, భూడాహం ఉన్నది! అని కో శేవారు 

యెవరూ లేరు, వ్యవసాయంమోద నూటికి 75 మంది [బతుకు 

తున్నట్లు తెలుస్తున్నది. మన చేకంలో భూమి నూటికి 75 

మందిని భరించలేదు. 50 మంది వ్యవసాయంలో ఉంచే 

మిగ తా 25 మందిని, భారీ పరి! శమలుగాని, మధ్యరకం పరి 

(శమలుగాని నెలకొల్పి వాటిలో జీవనం చూపించి దేశ 
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సౌభాగ్యాన్ని పెలంచవలసి యున్నది. చాలామంది భఘామి 

కలిగినవారిసి పట్టణాలు ఆకరి స్తున్నాయి, పట్టణాలలో 

న్యాయవాద వృ తిగాసి, నెద్యవృ త్తిగాని, వ్యాపార మునకు 

సంబంధించి గాని జీవితం లాభదాయకంగా సౌఖ్య! పద ౦గా 

ఉంటుందని వాటిమావపడకుఅడా వ్యనసాయంలోకూడ ఎను వ 

ఉత్పత్తికి అనుగుణ్యంగా చిన్న చిన్న కమళతాలను నర్పరచా 

లనే ధోరణిలో ఈ సంస్క-రణలు తీసుకువచ్చారని ఛావఐస్తు 

న్నాను. రు, 55,400 నికరాదాయం పాచ్చు అని (పతివారు 

అంటున్నారు. అది రు. 450/- అని నలకు అెక్క- వేనుకుంశే 

తక్కు వే. పే ర్యానీగారు చెప్పినట్టు 5 గుకుగల కుటుంబం 

ఉన్నప్పుడు ఒక్కొ_క్క-రెకి రు. 90-లుగా విభజిస్తే కనబడు 

తుంటి. ఈ బిల్లును గురించి కెంకువె పులా చెప్పవచ్చును, 

ఒకరు యిది చాలా ఉదార సున బిల్లు అని చప్పవచ్చును; 

ఇంకొకరు ఇది రెండవ తేరములోనో, మూడవతరములోనో 

మమ్ములను న్యనసాయ కూలీలుగా మా శ్చే నిల్లుగా ఉన్న 
డని అంటున్నారు. ఆ వాదస, ఈ వాదన అతిశయో క్లితో 
కూడుకున్న నై ఉండవచ్చును. క మగ్యరకంగా యా 

ఈ, 5,400-లు స్నరెనదస భావిస్తున్నాను. సుందరయ్యగారి 

స్పీచ్ “అంధ పభిలో చూచాను. శావల్ సే చదివి వినిపి 

నాను. 2) స్రాండర ఎకరాలు ఒక్ ఏటుం నానికి నసరిపోతుం 

ద నే ఫోరణిలో చారు చప్పినట్టు తెలుస్తుంది. 20 స్టాండర్హు 

ఎక్ రాలు అంట్ 40 మామూలు ఎకరాలు. ఈ రు. 5,400 

నెట్ ఇన్కను రావాలంటే 40 ఎకరాల సారవంతమైన 

భూమిక౦ ఎక్కువ ఉండదని మనవచేయుచున్నాను. ఊసర 
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శే తాలు, పండని పాలాలు వంకే వుండవచ్చును. ఈ 

బిల్లులో పశు గాసానికీ గాను వెశే కొంత భూమి ఉంచు 

కొనవచ్చునని కన్నది. పల్లపు సాగు (గామాలలో పశువు 
లకు బీళ్ళు వుండవు. ఆ ఆసామికి పశువులమాద (పేమ 
ఉన్నప్పుడు పరాయి గామాల్లో మెట్ట, మాగాణి ఉన్న 

[గామాలలో అట్టి పశేవ్రల మేతకు ఏ ర్చాకు చేసుకొనుటకు 

వీలుంటుంది. మనము పశు పోషణకు (ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం, 

[పపంచంలో కోట్లాది పశువ్రులుగల చేశం నమునచే నేమో. 

పశువుల మేతకు _(పళ్వేకంగా బీళ్ళు ఉండాలి, పాచీన కాల 

ములో (పతి (గామంలోను పరే గాసాసెకి కొన్ని భూములు 

కేటాయించడం జరిగింది. అవన్నీ కాల్బక మేణా పోయాయి. 

పశు గాసాసికిగాను, పనుపోవణ చెషేవాళికి ఏ నం ందికో 

ఒక్క-రెకి 1!5 భూమి (ప ల్యేకించినంత మా, తాన, అది జన 

సామాన్నాని క౧దరికి రాదు. పకుగాసం దృ ప్పలో వెబ్లు 

కొని రు. $,ఉ.0| లును యింకా తెగించడం న్యాయంకాదు. 

పశు (గాసముసకు అనుమతించే భూమి వెయ్యిమందిలో 

ఒక్క_రికి ఈంటుంది. అందుకోసమని నికరాదాయము తగ్గించి 

పాచ్చుమందిక నష్టం కలిగించడం మంచిదికాదు. రు. 3600 

నికరాదాయం౦గా నిర్నయిం౦చిన తేలంగాణా బిల్లు ఎక్కువ 

radical గా ఉన్నదని కొందరు చెప్పారు, కాని దానిలో 

exemptions work out చేసే యో కు, 5,400లే చాని 

కంటి తేక్కూవ మొత్తంగా ంrk out అన్రతుందేమో. 

అ ౦౫91001013 వల్ల కొలదినుందికి, వేళ్ళమాద లెక్క 

వెళ్లే వారికి మాత్రమే లాభం కలుగుతుంది. ఈ రు. $5400 
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పెట్టినందువల్ల అంగకంకు ఎక్కు-సమంకికి, మభ్య కాగు 

రకానికి ఉపయోగనదుతుంది. ఇంకా ఎక్కువ లాభ పదంగా 

ఉంటుంది. ధభనవం౦తులను ఇంకా ధననంతులుగా చేయడం 

కంచు మధ్యరకం వారికి ఏలుగా- వెరి బిడ్రిలు చసున్రకో 

డానికి, వేదాలు లు నేర్చి సభ్య పపంచంధో తిరగటానికి 

ఈ రూ. 5,400-లు సరిపోతాయని భావిస్తున్నాను, ఖ స్పులు 

మొత్తం అదాయంలో సగం అనే అంచనా చాలా పెచ్చు 

అని కొందరు అంటున్నాగు. ఇంతిక౦ 310 పెచ్చు ఖర్చులు 

అవుతాయసి కొందరు అంటున్నారు. ఈ సంవక్పెరంచూ స్టే 

"వేసవికాలంలో మండుకుండల కారణంచేత నారుమళ్ళు 

ఎండిపోయాయి. శెట్టింపు, మూకురెట్టు వికూలు వేసుకొ సలసి 

వచ్చిండి. తెకువాతే ఆలస్యంగా కాలవ వచ్చింది. కాలనతో 

పాటు అధిక వరాలు కురిశాయి. దుక్కులు దున్నటానికి పిలు 

"లేకపోయింది. ఎక్కొ-వ కూలి పెట్టవలసి వచ్చింది. ఇటువంటి 

సంద శాలలో ఎక్కు. వ కూలి అవుతుందికూడ, అయినప్పుడు 

సగం 6058 Income ఖర్చులకు తీసేసి సం net 060000 

గా చేయడమనేది సమంజసమయిన దే. చాలామంది మతు 

లతో చెబుతూ వుంటాను. సేవ రశును = మారు రెతు 

నాయకులు” అని, రైతు నాయకు అంచనాలు సరిగా 

వుండవు ! ఖచ్పులు 6౫055 12600089 లో సగానికి అంచనా 

కట్టడం మంచి చే. పూర్వపు నోజులలో వ్యవసాయం అమర 

శానికి ఇచ్చేటప్పుడు చెరిసగము (పంట) అనే పద్ధతి ఉండేది 

కాబట్టి ఇది భావ్యమని తలుస్తున్నాను, ఈ a ధరల 

అంచనా వెనకటి 10 సంవత్చెగాల ధరలు లెక్క-లోనికి తీసు 
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కొని నిర్నయించడం సమంజసమని అనుకొంటున్నాను. 

మూడు సంవత్చేరాలు సరిపోదు. Monsoons వ రా బెఖ్కి- 

వేస్తే ర్ సంవత్సరాల కొకసారి మంచిపంఓ చండతుతుంవని 

వున్నది. మన పంచాంగాలు పాతేవి చూ స్తే తెలుస్తుంది. 

మన శెవన్య్యూ మినిస్రగుగారికి జ్ కో తెషం, క్ర తత భగం 

కూడ తెలుసు. పాత్ అరల వెలికీ నే అయి చేసి సంవ 

త్సేరాల క్రొొక్ర సంవత్సరం మంచి పంట పఎంకునుందనా తెలు 

స్తుంది. ధరల అంచనా విషయమై మన | పభుతే(ం దూర 

దృష్టితో 20 సంవత్సెరాలు వేసింది. మన స్లానింగ్ కమిషన్ 
వారు చెరెసగం పంచాలుతీ చేశారు. 20 సంవత్సరములు 

హెచ్చు అన్నారు. కాని 20 సంవత్సెరాలు వేసినా తప్పూ 
"లేదని అనుకుంటాను, మధ్య మార్గంలో ధరలు అంచనా 

10 సంవత్సరాలకు కట్టి తె సముచితమని భావిస్తున్నాను. 

మిగులు భూమిని ముక్క-లు చెగ్క-లుగాచేసి ఒక ఎకరము రెం 

జెకరములు పంచటము అంత సమంజసముకాదు. భూమిలో 

ఎక్కు-వ పంటలు పండాలనే ఆశయానికి ఇది దోహాదము 

ఇన్వదు. వ్యతి రేక మే అవుతొంది. కాబట్టి (వభుత్యమువారు 

భూములు ఎక్కువగా ఉన్నచోట సమిష్టి వ్యవసాయాన్ని 

(వోత్సహంచాలి, వి త్తినములు, ఎరువులు సప్పయి చేసినట్ల 

యితే సమిష్టి, వ్యవనాయ వే తాలలోని వె*రికి లా'ఛమన్ర 

తుంది. ఈ కదలి రతులకు ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి 

సమిష్టి వ్యవసాయ శే కాలను _పోత్సహించాలని నునవిచేస్తు 

న్నాను, తక్కువ భూమివున్న రైతు అప్హకష్టాలు పడుతుం కే 
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అతనికి వుకికొంచెము భూమి యిచ్చి అభివృద్దిపర చడం 

మంచిదనేది దృష్టిలో పెట్టుకొనవలసి యున్నది. ఐతే వ్యవ 
సాయకూలీకి భూమి ఇవ్యవద్దని నేను అనడము లేతు. (పత్యేక 

శాసనం తీసుకువచ్చి వారికి భూమి ఇన్యవలసించే. కూలీలకు 
కూడా తగిన ఫసితము అందు పాటులో నుంచవలసిం చే. 

న్యవసాయకూలీక గు బాట య్యే విధంగా వంటనే 

శాసనం తీసుకురావాలని అగ్గిస్తున్నాను, వారికి భూములు 

ఇచ్చేటప్పుడు సన్నకారు రైతులకు కూడ కొంత భూమిని 

[వ ల్యేకించటం న్యాయం. న్యవసాయ మె వృ త్రొిగాగల 

౨ తాంగాన్ని అభివృద్ధిపర చటం అత్యవసరం, 'విద్ద వ్యవ 

సాయ కమకాలను కల్పించటం ఎంత ఆకర మా చిన్న 

వ్యవసాయాలకు తేగినంత వ్యవసాయ న్నే. తాలను ఉంచటం 

కూడా సముచితమే అనుకుంటాను. కనీస ధరల నిర్నయము, 

భూముల ఏకీకరణ వ్యవసాయకూాలీల కనీస వేతనాలు ఏటికి 

వీటిని గురించి (పల్యేక బిల్లులు తీసుకు వస్తామని (పభుత్యం 

వారు చెప్పారు. చాలా సంతోవం. భాసాామ్యాసికీ పిపి 

మైన ఎగ్జంప్ట న్ ఉండకూడదని ఈ బెల్లు యొక్క (పల్యేకత, 
ఆ (పకారమే కొనసాగించవలసి యున్నది. నిజాంసాగర్ 

పంచదార మిల్లుస ఎగ్దంప్టన్ ఉన్నది. డాంటో 80 పేరులు 

(వభుత్వంవారి వే, మిగతా 20 షేగ్గను గమనించకుండా 

ఎగ్దంప్పన్ తీసివేసే ఈ బిల్లు చక్కగా సర్వాంగ సుందరంగా 

ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను, పరిహారం ఇవ్వడంలో 
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ఎక్కువ భూమి 'గలవారికి 5 రెట్లు కంటు మించరాదు. 

తక్కువ భూమి గలవారికి 10 శెట్లు ఇవ్యడం౦ మంచిది. కష్ట 

పడి ఈ బిల్లును తెచ్చిన (పభుత్యానికి ముఖ్య ౦గా రెవిన్యూ 

ముర తెగారికి, ముఖ్యమం, తెగారికీ అభివందనములు అంప్ 

జేస్తున్నాను, యా బిల్లు వ్యవసాయ'యోత్స త్రి ఎక్కువ 

చేయడానికి దోహదం వేస్తుందని ఆశిస్తున్నాను, యీ నీలింగు 
4 తక్కువ అని, ఎక్కువ అని అన్నవారికి మధ్యమా రాన్ని 

చూవిసూ రైతు అభివృద్ధికి దోహదం ఇచ్చేటట్టు చేయాలని 

మనవిచేసూ యీ అవకాశం ఇచ్చిన అధ్య కలవారికి నమ 

సారములు చెబుతూ శెలవు తీసుకుంటున్నాను.” 

బ్పల్లో మ హా అ కెన్సిల ల్లో నబ య్య గారు అనుభ వజ్ఞాలుగా, 

రెతు వెద్దలుగా అదరింపబడుతూ సామరస్య భావాన్ని 

చెంపొందింపచేస్తు వుండుట సంతోవ పదం, 



(భాతృభావం 

కాం గసువారంకా వక కుటుంబీకులు అని (గహిం 

చాలి, ఈ కుటుంబములో "దేశోద్ధారక విశ్వదాత కానీనా 

ధుని నాశ (ర రావ్రుగారిది మాతృస్థానము. ఎన రేమన్నప్ప 
టికీ, ఆయన తల్లి వలె వాత్సల్య భావమునే దూూెవిను. ఆయన 

సహోయము ఫొందని వ్యక్? సంస్థ చేదంశు అతిశయోక్తి 

కాదు. 

అంధ శేసరి _(పకాశం పంతులుగారిడి పిక్ఫస్థానము, 

ఆయన ఆను[గహాన్ని, అఆ గహోన్ని, అను గహంగా నే భావిం 

ఛాము, ఆయన ఆం} ధచేశానికి | పకాశం కలిగిన పురుషుడు. 

మాతృ చేవోభవ, వితృ చేవోభవ, అన్న పిమ్మట 
మన మనునది ఆచార్య బేవోభవ ఆనేగద. 

ముట్నూరి కృ స్తై రావుగారిది ఆచార్య స్థానము, కస్త 

ష్యతిశే కృష్ణారావుగారు. కృష్ణారావుగాశే కృపా ష తిక. 
ఆ "ష తిక (పభావం అనన్యం. అది యెందరలోనో జాతీయ 

భావం కలిగించి చేశారాధకులనుగా లీర్చిది దినది, షతీక 

వల్ల నేగాక, (పవ_ర్తనవల్ల కూడ వారిది ఆచార్య వీతము. 

ఈ ముగ్గురి అనంతరం  అలోచనీయుడు ఆదర 

ణీయుడు జ్యేష్ట భాత. మన (బహ్మయ్యగారిదె _భాత్చ 

సానము. ఆయనిది వకోవరాంతఃకరణ. 

అందుచేతనే గురువుగారూ, అని ఎవరైనా సంబో 
థించినపుడు నాది ఆ చార్య పీఠము కాదు, (థాకృస్థానము. 

మనమంతా సోదరులు, అని ఎంతో ఆప్యాయతతో అనును, 
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కనుగ నే ఆయనది కాం సు కుటుంబములో అన్న గారి 
ధ్ధ నము, 

ఈ సంగతి గు రించుటవల్ల , వీన్నలగు సంజీవ రెడ్డి, 

కళా వెంక, టాన్స, చిటిగాశే గాక, చెదిలగు మూల్పూరి 
(టు 2) mm కు 

రంగయ్య, మల్లాది యజ్ఞ న" రాయణశా స్కృ, కా లేశ (ర రావు 

గాన కూడా అన్నగారూ, అంటూ ఎంతో ఆదరముణో 

విలుసారు. 

వున ముఖ్యమం 3 సంజీవ రెడ్లెగారు, అన్న గారూ 
అని సంబోధించట మే గాక, ఎంత పనిలో నిమగ్న లైనా, 
బహయ్యగారు రాగానే ఆయన యెడల వెదరికఖావా LU ట్టి క న్న్న 

(బవా్హాయ్య గారు అసి మైపిసు కొట్ర లే పాయు 

అన్నగారు అని సంజీన రెడ్డిగారు సవకణా చేయుదుగు. 

కళా వెంక టావుగారు “అన్నా” అనే సంబోధి సాకు. 
అరమరఠ లేకండా ఆ అన్న నమ్ములిద్రరూ అన్ని విషయాలు 

మాటు దుకు టారు. 

మన కుకువృద్దు స్పీకరు అయ్య దేవర కా శేశ్వరరావు 
గాకు యెంతో ఆప్యాయతతో 'టబవ్మాయ్యన్నా” అసి 

విలు సారు. 

నార్ల వెంక కేశ (ర రావుగారికి ఉ_త్తకం (వా నేటప్పుడు 

'తేమ్ముతూ $” అని సంబోగించుట ఆచారము. 

ఒకసారి శ్రీ వెంక కేళ్యరరావుగారికి అని వాస్తే, "నేను vy 
రీ) 

పార మెంటు మెంబకు నెనాననా మోకు కౌన్సిలు సభ్యు గా) a= 
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లయ్యారనా, సంబోధన మార్చాగు” అని తెలియచేస్తూ, 

తమ్ముచూ అసి యధా పకారంగానే సంబోఫిందచనలసిందిగా 

హాచ్చరించారు. 

అన్నల అడుగులకు మడుగులె లీనవారు మనకు అధి 

కంగా కనపడ తారు, 

కాని తమ్ముల చంపు చూచి ఆనందించే వా శీరి ! 

ఒకసారి సంజీవ రెడ్డిగారు “మా అన్నగారికి మే మేఘా 

చేయ కేకపోయాము” అని (బ్రహ్మయ్య గారితో ఎంతో పకి 
తాపంతో అన్నారు. 

అంతట అన్నగారిట్లా అన్నారు: 

“తమ్ములు అన్నకు చేయనలసినది ఏమో లేదు. నేను 

మోకు అన్నను అగుచే ఆనందము. తమ్ముల అభివృద్ధికంట 

అన్నకు కావలసిన చేమిటి ? 

ఇటుల అన్నను గురించి తమ్ములు, తమ్ములను గురించి 

అన్న తలపోస్తూ వుంటారు, 

ఆ నాడు (బ్రహ్మనాయుడు చాపకూడు ద్యారా సర్వ 

సమత్వము నాలు (పయల్నలచాడు కాని ఫలిం చ లేదు. 

ఈనాడు _బహ్మ్మయ్యగారు వకోనరాంతః[ర ఆదాంశా 

| ఛాతృభావము చెంపాందచేస్తున్నాడు. అందుచేతనే కుల 

మత భేదం లేకుండా సంజీవరెడ్డి, గోపాలరెడ్డి, ఇిన్యూ రెడ్డి, 

కళా వెంక టావు, కల్లూరి సుబ్బారావు, మం లేన వెంక టాజు, 

నురుపిళ్ళ చిట్ట, పళ్ళంరాజు, హా రెజు మూల్పూరి 

రంగ య్య, అక్క-య్యానాయుకు, బి. యస్, మూర్తి, 
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కూర య్య, సంజీవయ్య, అ్బైల్ కరీం, కానూకి సోవరులు 

మొకలగువాతి మన్నన పాతుడి మ్యాడు (బహ్మ్యయ్యన్న. 

గురు దేవులు ముట్నూరి కృష్తూరావుగారి [ప్రియ 

అభ న 4 స్ శిష్యుడు మన _బహ్నయ్య 

పాత కొ తల మేలుకేలయిన మన _(బహ్మయ్యన్న. 
వాన్ టు L 

ఘనమందరము ఒకే కుటుంబమువారమని భవము 

కలిగినప్రుడే మనము అభివృద్ది గాంచేది. 
ర 

భఛాతృభావమే మన _శేయోరాజ్యానికి, సరోగవయా 

రాక్ సరైన మార్గము, 

బపాాయ్యృన్నవనలె మనము వఏవకోదరాంత।కఠణ (బహ్మ్మయ్యున్న నలె 
ముతో. మెలిగి పరస్పర (ే యోభిలాషుల మగుదుము గాక! 

కళ భ్రావమున భేదములు 

బహునాయక త్యిములు 

అంధానుకరణములు 

చుదలంట తుడిచివె చి 

సోదరా! 

కదలశరా కార్యరంగ మునకు.” 

ఏడిద కామేశ్వరరావు. 



17) స్వభావం 
ఆయనకు చెద్దలయెడ భక్షి గారవాభిమానములు 

మెండు. సహచరులను చేమిస్తాను. చిన్నలను బుజ్జగి సాడు, 

వర్క--ర్రయందభిమానము కి వారి కష్టసుఖాలలో పాగైం 

టాడు. అన్నిరకాల మనుష్యులను ఆకర్ష ంచగలకు. అ౦దవఏిని 

ఆప్యాయంగా పలుకరిసాడు. ఆయనభో మరో విశేష 

మేమంశే అన్నిరకాల మనుష్యులతోను అరమర లేక అతకిపో 

గలడు. తాను వెద్ద, బ్రతిరులు చిన్న అనే భావం ఆయన 

శే కోశాన లేదు. వ్యక్ కిగతంగాను, రాజకీయంగానుకూడా 

ఆయనది పవి తేశీలం, 

ఆయన శణం వృధాఫుచ్చడు, వచో ఒకపని 

వుండాలి. ఆ పని చేయటంలో కూడా ఆలస్యం తేకుండా అతి 

తరగా ముగించడానికి పయల్ని సాడు. = అయ్యేవరకు 

ని| దపోడు. తాను చేయుట గామ, ఇతేరులవు | పోత్సహించి 

చేయించగల శ_కివంతుడు. 

ఆయన సగభావంలో _పఫెానమెనది [010 thing at 

a time) యేకాగతతో పనిచేయుట, ఉత్తంంవపైన చికు 

నామా వాస్తూకూడా సంభాషణ చేయడు. కాలసిర్టియ 

పద్దతిని Punctuality) అధికంగా పాటిసాడు. ఒక ఆద 

ర్భంతో పసి చేస్తాడు. కాని Cheap కం కొరకు 

యే పని చేయడు. (0850779 and desire) అర్హతను మించి 

ఆశ్తించరాదసి ఆయన ఆశయం. * 

* చేశోద్ధారక నాగేశ్వరరావు గారు. డిల్లీ శాసనసభకు రాజీనామా 

యిచ్చినప్పుడు ? డానికధ్యరి గా నిలున వలసిందని పట్టాభి గారు కోరణ్యా 
“ఆ సభలో ేను చేయి నెక్తు ట మినహా చేయగలిగిందిలేదు, మడాను సభలో 
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పదవులు అక్క- వేదనే ఛాందసుడూ గాదు, పదవీ 

వ్యా మోహపరుకును గాదు, పదవిని, సేవావతంగా ఛావఐ 

స్తాడు. అందుచేత ఒక్క_జానిలోనే అక్షైవెస్టుకుని వుండకోర 

తాడు * |పధమ కొపరి కద్దు. కాని దీర్చ కోపి కాడు. 
Qి 

పరాభిసాయములను గారపవంచగలకు, తేనమాళుు నెగాలని 

పట్టుదలకేల వాడు కాగు. అంనుచేతనే ఆయనకు (వతికూల 

వత్సృములలో కూడ మి తులు కలరు. 

మొగమిచ్చక ములు, మర 'మొచ్చులు లేన్రు. ఆ నిష్క- 

రవల్లనే కొంతమంది కాయన అయిష్షు డయినాడు. తేన 

మితులై నవారు, తనను శంకించడం ఆయన సహీంచ లేడు. 

మి తత్యమునో శ్య్శుత్యమునో కోనునుగాని డోలాయ 

మానంగాను, తోేోకికంగాను వుండే మధ్య రకపు పద్ధతిని 

ఆయన నిరసించును. స్నేహపాతుడు. మితులకే యింతే 

త్యాగమైనా చేయగలడు, ఆయనకు మిత్ర పేమతో బాటు 
బంధు పేవుహాడా అధిక మే. 

సాంఘికంగా విప్తవాది కాడు, పూ ర్వాచారపరాయ 

ఖుకును కాడు. మధ్యమాగ్షమాయనది. అన్నిట్లోను అంతే! 
[ఎ Mn 

అయితే చేను రైగు సమస్యలవై నా నియోజకవరాని కేమైనా శుపయోగం 
చేయకలుగు *ెను" అని అన్నాడు. యీ సమానేశులోనైనాస లే యీసభలో 
నానాసక్కే మొవటివాదుగానే వుంవగోరు తాడు. "కాని ఇపథానంగా 

వుందడంగాని అనవసర పిపయాలలో ఆధిక్యతను కోరడం గాని ఆయనే 

స్వభావానికి వ్యతి లేకి ౦. 

* 1937 సం||లో యూోాయనున రాష్ట్ర శై పసంఘాని కధ్య కుడుగా 

నుంద గా ఆంధరెష్ట) కాం్మసు సంఘ కార్యదర్శియె నప్పుడు వైమసుఫఘూ 

థభ్య్నూ తపదపికి రాజీనామా యి చ్చేను= "పెక్కు రంగాలలో పనేశించుటకు 

యుస్ట్రపడక్కతసశే క్తి మొక్తులన్నిటిని యకో న్ముఖము'గానుంచ (ప్రయత్నించును, 
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ఒక విషయం తన (పతికూల పతుంలోని వీ మంచిది 

సూచించినా అమోదిస్తాడు. అలాగే తన (పతికూలుర 

విషయంలో కూడా ఆయన విషయాన్ని బటి మాట్లాడుతాడు 

గాని వ్యక్తిని బట్టి మాట్లాడడు, 
శ్రీఘునిర్ణయం చేస్తాడు. ఒక నిర్ణయానికి వస్తే 

మారడు, 

దానధర్మాలు యధాశక్తిగా చేస్తుంటాడు. హరి 

జనుల విషయంలోను విడ్యా ల విషయంలోను అధికం, 

చేతనైన సహాయం చేసినవారిని యెట్లా మకిచిపోడో తనవల్ల 

సహాయ౦ పొందినవారి మేలుకూడా యెల్లప్పుడు కోరుతూ 
వుంటాడు, 

ఆయన అధికంగా పొదుపరి, ఆరకంగా యెప్పటి 

కప్పుడు తేన సంగతి తాను చూూచుకొనుశకుగాక, తేనమి తుల 

విషయం కూడా గమనిస్తూ, హాచ్చరిస్తూ వుంటాడు, 

మానవృలకుండ వలసిన గుణములలో ఆతగారవము 

ముఖ్య మైనది. తనయందు తనకు గారవనముండుకేగాక్, (పతి 

మాననృనియందు గారవముంకుకే ఆత్మగౌరవ మనబడును. 

ఆత్మగారవమువలన మనుజుడు తాను గొప్పవాడగుశు గాక, 

ఇతరుల గొప్పతనాన్ని కూడా గుత్తెకగి గారవిసాడు. ఈ 

గుణం ఆయనలో అధికంగా వున్నది. * 
న! త త చు తతత ద వానలా న. అజయ రా. తా ర దన 

* సాధాకణంగా ఉపాధ్యాయులు గాని, ఇతర చిన్న వుకో్యోగిసులు 

గాని అధ్యతుల యెదుట చ అధికార్హయెదుట నిలబడి తము కష్టసుఖాలను 

నిచేదించడం ఆచారం. ఈయన తాలూకాబోర్డు అభ్య తులుగా వున్న ప్పుడు 

ఉపాధ్యాయులు నిలబడే మాట్లాడ నారంభించిరి కాని (బ్రహ్మయ్య గారు 
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“తగినవనేవంబు దనుదాను పొగడుకొనమి 

మెచ్చియును గీడు వలకమిు యిచ్చివగవ 

కునికీ దనకెంత నడనక్ యున్న 6 బభము 

ప్పకుండుట నడవడి కొప్పు సేయు.” 

ధా రత 6, 

బీవిత ల క 0 
యి 

“నీతి పౌఢ పహారులై న నిపుణుల్ నిందింపనీ మెచ్చని 

ఖ్యాలిం జెందిన సంపదల్ నిలువనీ గాఢంబుగా సాగనీ 

ఘాతంబప్పుడ పొందనీ నియతిమెంగానీ యుగాంతం బునన్ 

నీతి స్లాఘ్యు పదంబు దప్పరుగ దా నిత్యంబు ధీరో త్తముల్ .” 

--భ_ర్తృహరి. 

కొందరు కార్య 7సువారు యెన్నికసమయాల్లోనే కని 

వారు కుర్చీలో కూర్చుండినగాని యేవివయం తమతో మాట్లాడ వీలులేదని 

వారిని కుర్చీలో కూర్చుండి మాట్లా డే టట్లు యేర్పాటు చేళాడు, ఉపాధ్యా 

యులు ఆక్మగారవం కలిగి వుంశేగానిి), భావిపారులు కాదగిన మనపిల్లలు 

కూడా అర్మగ్రవం కలివుండరు. కనుక చారి ఆత్మగారవము చెంపొంచేలాగు 

చేయవలసీయుంటుంది- అని ఆయన ఆభ్లిపాయము. ఇంతేకాక ఇకర 

తా చేడార్ల యెడలగాడా యాయన అట్లాగే నడిచేవాడు. తన ఇంటివద్దకు 

రోజూ ఆయనతో పని వుండివచ్చి, ఆయన యెదుట కూర్చుండు ఓటుకు జంకే 

వారినికూ ణా ఆయన (ఉమతో కూర్చుండ నియమించిగాని మాట్లాడడు. 

యెంత పని తొందరలోవు న్నా యీ విషయం ఒక నియనుపాబనలాగా 

తప్పక పాటించుట పరిచయులందరకు లెలినినదే, 
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మరికొందరు శేవల౦ కాం|7సు రంగంలోనే పని 

చేస్తారు. 

(బి హాయ్యగారుక హ్హా గాక; కాం గెసు రరంగ్నములోను 

యెన్నికల్లోను పాల్టొనుటతోనే తమ పని నెర వేరినట్లుగా 

భావించక, తన (గామ, తౌలూకా, జిల్లాలో విద్యా, 

సాంస్కృతిక, వ్యవసాయ మొదలగు అన్ని రంగాల్లోను 

పాల్తొంటూ యథాశక్తి పజారాధనా నిమగ్నుడై 

యు డును. 

ఆయనకు రాజకీయాలు సాధన, సాధ్యము 

(పజా సెవ. 

అందుచేత, వక్ష, (గూపు, వ్యకి నాయకత్వానికి 

బద్దుడుగాక, కాం 7సు ఆ చెశానుగుణ్యంగా శీవచేస్తూ, 

ఆతగారవాన్ని పెంపొందిస్తూ, భూదేవిని భజిస్తూ, “సుజ 

లాం, సుఫలాం మలయజ నీత లాం, సశ్య శ్యామలాం 

మాతరం” అను బంకింయమహర్షి వంజేమాతర మం తాన్ని 

జపిస్తూ, ఆ "జీవిని ఆరాధించమని స్వీయ సాద్భశంచేత శే 

(పబోధించుట ఆయన జీవిత లక్ష్యం. 
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*భోళవమచేేమి తెలు లతిలోక మసీషు లుశారకా సము 

దీపితులం ఇలా. సచుదీరులపహో | భువన తయంబు నౌ 

రూూ- పున శేపువారు మహీ మోాజ్జ లు లే యటులయ్యు 

నామమున్ 

కూపము లేకయుంటక నె టుంగుశడ్తసూయలు కారణంబు 

“న్” 

—కును్భల. 

ఆం ధజాతి [పాచీనమైన దే కాదు. అఫిక (పాముఖ్య 

మెనదికూడా. నేడును మనం ఎవరికీ ఎందునా తీసిపోము, 
కాని ఈ చాతికి | పపంచంలో మాట అటుంచి భారత జీశం 

లోనే ఖ్యాతి లేదు. దీనికి కారణమేఐు*+ ఉ తరాదివారి 

యోాసడింపు కాదు; అరవ పితలాటముశకాదు. 

మనలో అనేక మంచిగుణాలున్నపి. కాని ఆదినుండి 

నేటెవరకున్న పెద్దదోమ మొక్క_శే. ఓీర్య లేసితనము, కేక్లు, 
స్యజాతినెరము. మన జాలీయ చరి తే కకుల కాకరం, అందు 

వేత నే కష్టభూయిష్ష మైనది, మన పల్నాటియుద్రం, బొబ్బిలి 

యుదం ఏమి చెప్పుచున్నవి? ఆ యుదావేగాదు, నేటి మన 

(గామక కులు కలహాలు, యుద్దాలుకూడ ఇందుకు నిదర్శనం, 

మనం కాం| 7సులో ఘునతేర త్యాగాలు చేశాం, 

కాని పయోదనమేమి! కాం్రాసు గ దెనెకి,న ఘనత మనకు 

ఇటీవల గదా లభించింది. ఆం ధులలో భారత _పభుత్వమున 

ఒక్క మంతి లేడు, 
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మసన వట్టాభిగారి పలుకులు పరికీంచతగినవి. 

* “కొన్ని కొన్ని వివయాలను గురించి మనం ఆత 

పకిశీలన చేసుకో వాలి, మనలో త్యాగధనులున్న్నారు. సెమ్క్య- 

ళంక్ష చేశభ ర యున్నారు. న్యాస్ధ త్య్యెగులున్నారు. ఉతర 

హిందూ స్థానంతో పోల్చి చూచినప్పుడు మనలో ఒక 
విశెవం కనిపిస్తుంది. మనకు రెండవనాయకిత (౦ {Socond 

rats) హాచ్చుగా వుంది. ఉ త్రెర హీంసూస్థానంలో పరి 

స్థితి దీనికి ఛిన్నము. మనవారంతా అతిరధు లేగాని ఉప 

రథులు కారు, మహారథధులకంటి కొద్ది తేడాలో నంటారు. 

అది మన విశిష్టత, 

“అయితే మనలో కొస్ని లోపాలున్న వి. అందులో 

ఒక టి మహాపావిస్టది, శ మరోకటి మహో పమాద 

మెనది గరం. మనలో ఒకడు చెకిరావడం, అగ శేణి 

చెందడం మన తోటివారి కే ఇష్టంచ్రండదు. పాతిక అర్జీలు, 

వంద ఆకాశరామన్న ఉత్తరాలు తయారు అన్చతవి. ఇది 

చాలా శోచనీయ స్థితి. ఇలాంటివానివలన మనకు మంచిజర 

గదు సరికదా కీడు హాచ్చుసుంది, 

“మనమంతా ఒక కుటుంబంచారం అనే సమిష్టై భావం 

వింపొందించుకో వాలి. ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలో సమస్య 

లన్నీ పరిష్క-రించుకొని చేశక్నెముం దృష్టిలో నుంచుకొని 

ముందుకు సాగిపోవాలి.” 

ఈ 1089-1-13 మద్రాసు ఉపన్య్యాసంనుండ్ 
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జాతి ఉన్నతి అవనతి జాతీయ ఐక్యతమిోాద ఆధారపడి 

వుండును, మనలో జాతీయెక్యత లేదు, ఐక్యతే నూట అటుంచి 

జాతీయ జీవనము లేదు. ఇందువల్ల మనం హీనస్థితిలో 

వున్నాము. 
ఆం|ఛులు ఈ సప్య్వ్యాజూడ్యం నుంచి విము కులుగానిచో 

వ్య _క్రిగతంగాగాసి సమష్టి గాగాని అభివృద్ధిపొంద లేవు. ఈ 

సంగతి ఎంతతంగగా |గహిసే అంతతంరఠరగా అధభివ్సడి 

పాందగలరు. ఎ _ ఎ ల 

1955 ఆంధ్యపచేశ్ అస్పెంలికి, దివి నియోజకవగ్రం 
తరబ్బున శ్రీ యేన్తగడ్డ శివరామ్ పసాద్గారును (శీ మల్లి 
పూడి రా జేశ్వర రావుగారునుు యెన్నుకొనబడినట్లు |పకటింప 

బడిన రోజున చల్ల పన్లి కోటలో చెరిగిన (బహా్ట్ణండ మైన 

బహారంగస భె కు (బహగ్టయ్యగారు అఫ్య మేతే వహించిఇచ్చిన 

ఉపన్యాసము, జాని సారాంశము ఇక్క-డ ఉదహరిస్తు 

న్నాను. ఇది ఆత్భపరిశిలనకు అనువుగ వున్నది. 

“నేటి సభకు అధ్యకుత వహించుట చాల భారవహ 
మైన పని, యీ స భాధ్యమేత నహించుటకు ముందు అహం 

శారము నా దరి చేరవలదు-అని అహంకారమును భక్తి శద్ధ 

లతో వేడుకొనుట వుచితమని భావిస్తాను. 
మన (ఉమకు పాతులై జయ్యలీ నందుకున్న మన 

కాం 7ను (పతినిధులను U శివరామ్ | పసావ్ గారిని, 

నీ రా జేశ్యర రావుగారిని ఆభినందించుచున్నాను. టూ విజయ 

దుందుభి మోగించి కాం సు _పతిష్టను చెంచిన (పజలకు 

నా _పణామములు. 
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యా సందర్భమున ఆంధ రాష్ట్ర] చట్టసభల యెన్నికల 

సంఠరంభములను సింహావలోకన చేయుట నృచితమని, భవిష్య 

త్తునకు లాభదాయకమస తలుస్తారు, 

1937 లో జస్టిసు (పభావము మభ్యందిన మారాం 

డుసి పగిది వెలుగుచున్నది. రాజికీయగంగమున చేరు |ప 
pa 

(య; 

షలు సెంచుకొన్ననారికి (త్సస్థలను ఇరు చాలా కష 
ల ip లు ౮ 
తరమైనది, పూజ్యులు ఆం; కేసరి yy [పకాశం, సాంబ 

మూర్తి గాగ్నకు, వారికివోడ్తు శ ఐదాస్తుం ౦0 నారి [వజావార్టీ 

అభ లు ee కాం గెసుకు యెగురెరి. అన్ని అధికార 

పదవులందును నారి కనుసన్నల మెల7;;సనారే ఆనాయ 

గలరు. జల్గాబోగ్గుఅన్నియు వారి అనుదూయుల వాలనయించే 

గలవు. సహజంగా ధనవంతుల, భూసారముల, దెసూ౦ దారు 

పార్టీ అది. లతలు ఇెంకుచేతులా వెదజల్ల గలశ క్షి వెరికి 

గలదు. హిరణ్యక శిపునివ లె ఏరును “యెవనురా దీనున 

వారెవరురా యీ ముల్లోకిముల మాకు” అనే ధోరణిలో 

యెన్నికల సంరంభమును సాగించిన, 

కాని ముక్కుపచ్చలారని నవయువకులు, కొం|గసు 

యోధులు స్వరాజ్య సంపాదన దీ మోబన్ధులు, క॥ శే పుల్లెల 

శ్యామసుందర రావు; @ తెన్నేటి విశ (గాధం, మభిఛూడ 

పళ్ళంరాజు, కల్లా వెంక్టటావు, కల్లూరి చం డఘాళి, బెజ 

వాడ గోపాల రెడ్డి, బడ్దెపూడి 'వంనగటనారాయ:. రడీ (పభ 
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తులతో ఫఘోరపరాజయ మందిరి. అంతటితో జిస్టిసుపార్టీ 

రాజకీయ చర్మితయు ముగిసినది. 

19837, 1945 యెన్నికల విషయాలు కాం గెసును 
పటిష్ట మొన ర్బెను. కాం సును తేరిపార చూడగల శక్ర 

యెవరికి గలదు? అనిపించెను. అంతటితో కాంగైసు అభ్య 

ధ్ధల నాయకుల (పతిష్టాయు చాలపెరిగను. ఇక చారియెస్నిక 

Slogan “కాం గసువారు కర్రను వెట్టినా పుల్లను పెట్టినా 

వోట్లనివ్యవలెని నే ధోరణికీ స్థాయికీ వెరిగినది. 

మనుష్యులుండగా క్యరలను పుల్లలను అ ముగా 

'వెట్టుటయేమి అసె పిమర్శనాపటిమ (పజలలో కల్రినది. 

దాసి ఫలితమే 1952 యిన్నికెలలో కాం7సుచాదుల 

వోటమి. 

నేడు విజయ తిలకమును ధరించిన శ్ర చల్లపల్లి 

జమోంచారు ఆనాడు 'కమ్మసంఘం నా అండను గలము; 

నన్ను గ7లువగల మగటిమి యొవ్వరికి కలదు” అని అహంకార 

పడిరి, | 

ఆనాడు కాం గెసు అభ్యర్థినెన నేను చల్లపల్లి 

జమపోాంచారుగారు యెంత భధనవంతులై నా, వ్యక్తిగా యెంత 

భునుడై నా: *'కాం గెసు నరం నా అండదండల గలదు, 

అభ్యస్థల నిగునవురిని నేను గలవలేనా + యనే నా అహంకశకా 

రమునకు పట్టపగ్గాలులేవాయెను, యిట్లుండగా మూ అపహా౦కా 
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రాలతో మేము వుభయులము వోడిపోగా, ఆ యొన్నికలలో 

జయ౦ంపొందిన కమూ్యూసిస్టులు, అది తము [పయోజకత్యమని 

కన్ను మిన్ను గానక అహంకారంతో దివిసీమరంగు ర_ కోపు 

రంగుగా చి|క్రించుకొనుకేగాక 'ఆలిలెను చూలిలేదు కొడుకు 

చెరు సోమలింగ” మన్నట్టు రాబోవు (పభుత్యమున ముఖ్య 

మంతి ఫలానా, ఆర్థికమంత్రి కలాళ్య Home మంలిని 

నేను అని | పగల్భాలు పలికారు. కలలు గన్నాాను. దీని 

నంతయు గమనించియుండిన (సజలు, యా దివ్యసీమ సహజ 

రంగు పసుపుపచ్చ యని తేటతెల్లముగ నిరూపించిగి, 

“అహంకార పూరితులకు పతనం తప్పదని చరిత్ర 

రుజువు) చేయుచున్నది. గాన యీ కాం గెసు విజయోత్సవ 

సందర్భమున, విజయతిలకమును నొసట ధరించిన ఆ శివరామ 

(పసాద్ బహద్దరు, మల్లిపూడి రా చేశ గగ రావు, వెముల 

కూర ౭ అడుసుమిల్లి సుుబహ తే గరి రావుగాగ్లకు 

(పజల తరఫున నెను చెప్పునది - (ఆం రాస్ కాంగెసు 

అఫ్ రగా మిమ్ములను (ప్రజలు ఆశీర్యదించి, వరించి, 

చట్ట సభలకు పంపుచున్నారు. (పజాగెవ చేయుచూ 

(పజా (మను చూరగానుట మా విధ్యు క్త ధర్మము. 

జానిని మోరు విస్తరించి ఆ పస్టాలయంలోని పులిహోర 

దద్ధ్యోదనాలను మరగి శివాలయ మగు కాం|7సుసంస్థను మర 

చిన (పజలు దీనినెల్ల గమనించి రాబోవు 1962 యెన్నికలలో 
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మోకు తగినట్లు సమాథాన మిచ్చెదరు సుమా? యని 

పాచ్చరించుట నా ఏధిగా భావిస్తున్నాను.” 

ఈ హెచ్చరిక ఒక దివిసీమ అభ్యస్థలను గురించి 

చేసినా, కాంాసు శాసనసభ్యు లందరు, హాచ్చరికగనే 

భావించి, అత గ్రపరిశీలన చేసుకొందురుగాక ! 

“ పలుకకియుండుకంకు దగ బల్బుట మేలు వ్ను౦డు సత్యముం 

బలుకుట ధరమాగ్రమున బల్కు_ట సర్వజన పియంబుగా 

బలుకుట యోలి నెక్కు.డభంగులు ఏినినెజీంగి యొండుమై 

బలుక్షక నాల్లు చందముల బల్క_గ మెత్తురు వాని "దేవతల్ ౫” 

—_ భారతము, 





(బహ్మయ్యన్న- తమ్ములతోను, మనుమనితోను : 

ఎడమనుండి:___ (శీ మండలి వేంకట కృష్ణారావు (పార్ల మెంటు 

మెంబరు) 2. అల్లూరు సత్యనారాయణరాజు 

గారు (భారత కాం గన్ (పథాన కార్యదర్శి 

5, శీ గొట్టిపాటి (బహ్మయ్యగారు కొన్సిలు 

మెంబరు) [శీ నీలం సంజీవ రెడ్డిగారు (ఆ౦(ధ 

(పచేశ్ నుఖ్యమం తి, 



(౨) 

పస్పివూరర్తి సన్మానం 

SE 9-12-88 తేదికి షు ప్ఫూ క్ష అవు 

తుంది. సపూర్తి రికి ఇ౧కను పూ ర్షాయ్యు కాపు తగు 

ల. క ఎఉపాంచవ సం )పదాయం, 

నేడు చేశే సేవకులగు వెద్దలకు వారు చేసిన సేవకు 

గాను పష్టపూ ర్వి ఉత్స్పేవముచెసి ఐ"రిని గౌరవించుట ఆచార 

మైనది, 

ఆంధ "జీచ్తానికి గత నాలుగు దశాబగులుగా అకుం 

కితే దీక్షతో అఖండవుయిన సేవగ వించిన లి [బహ ఎలో 

గారిని గారవించడం తెమను తామే గెరవించుక్ కోవడ మని 

ఛావించి కృష్ణాజిల్లాలో“ సి | పవుఖులు బందరులోని జిల్లా 

కాం గెసు ఇ" ర్యాలయంలో 195౨3-8-5 న శ్రి వల్లభనేని 

రామ బహ్మంగారి అధ్యక్ తేను సమా వేశ మె ఈ దెగువ 

తీ ర్లానములు గావించిరి, 

ఈ సనన సంఘమునకు: 

అధ్య కీంలు:__మండలి వెంక టకృల్లూ గాన్రగారు. 

ఉపాధ్య కీలు: mae ఓ వేల); య రామ; బహ్మాంగారు, 

2 మదాలి జగన్నాథంగారు, . క ఎల్. (సాది గారు, 
క్ 

శార్యదర్శులు:--1. చెన్నుపాటి రామకోటయ్యగారు, 

2. వీఠప ని గోపాలకృష్యయ్యగారు, ల. విన్నక్ట రాష 

లింగ ౦గాకు. 

కో శాధకారి:_దో నేపూడి ఈశ (ర వెంక చేశ్యర్లుగారు. 



బగ్) మన శగు పెద్ద 

ఈ పష్టిఫూర్హిసండ లో నిధి వసూలు చేసి ఆయన 

సేనకు చిహ్నంగా కాకా కాం గసు కార్యాలయమయిన 

శ్రీ, పక "భి థధనన౦వై, (శ్ర గ ్టీవాటి (బ్రహ్మయ్య షష్ట 

పూర్తి “as నిర్మించ మరొెక తీర్మానము. 

(ల మండలి వంక కర గారు రాతి అనక 

పగలనక “సమక ర్చి మి; (తబ్బుఏదంచో జిల్లాఅంతేట సంచారం 

చేసి ఆర నే "వీల రూపాయలను అనతి కాలంబోచే వసూలు 

చేయుట (పశంసా రం. 

నస+లు కూడా" వెంటనే ని ర్భాణమగుట మరింత చెప్ప 

తేగినది, 

దాగేలుకూ*క తమ “cs (బహ్మయ్య గారె 

యడల చూపుట ఆఎనండించ తెగిన ఏిషయం. 

ఇంతే ఇంతనిఫె ఇంతెవరకు ఏ సంద 

ర్నంతోసు జిల్లాలో కేవలం (పదేలసుండి పసూలు 

కా చేదు. 

తిధుల (బక (బహ్మ-.మ్యుగ రి పష్టిపూర్తై డిశం 

బరు 1. ఆ రోజున ఆయన బంధుమి తే షరి కోహ్రీతుడై సహ 

ధర్మాల సమే3ంగ, మన మతాచార ప కార౦ పు రాయు 

రాయమున కె భక్షి శదలణో పుూాజ లొనర్వారు. 
ద బంధుమిత్రులు, సనానసంఘము తరఘసఘ్తన మండలి 

వెంగటకృస్తా రావ్రుగారు దంపతులకు నూతన వస్త్రములను 

బనవాూాక గించెరు, 

బందరుభా* 31-12-568 వ తేదీన సనాానోత్సవము 
దరుప దలచారు. 
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(బైహ్మయ్యగారి వష్లపూర్తి hh ds త్ల పెట్టన 

నుముహూ ర వెేేషమా, సంకల్పబలమో, లేక తత జె 
యందు అందరకు గల అదఠాభిమానాలో, అనుక" న్నవి 

అనుకొన్న అన్నీ ఆయిపోయినపి. 

ఆయన ఏశాల హృ్దమూన్ని, (పసన్న వదనాన్ని 
శీ గట్టిపాటి (బ్రహ్మయ్య వస్థిపూర్తి రిహోలు నెల్ల డిస్తుంది, 

9 (బహ్మయ్యగారు బన్ని కమైలుకలిగినా కాం 7 

సుకు నమినలంమూూ, బద్భకంకణురై తేన జీవితాన్ని 

కాం 7సుకు అంకిశేమిచ్చినట్లుగా నే ఆయన పేరుతో వసూలు 

చేసిన ధనాన్ని; శాం గెసు కార్యకలాపాలకొరకు శానంత 
మెన భవనమును నిర్మించుట ఆర్ధిక (పశ ంసనీయము. 

శ్రి పట్టాభి భవనంపై శ్రి బహ్మయ్యహోలు నిర్మిం 

చుట ఆ గురుశిష్యుల సంబంధానికి శాశ్వతే చిహ్నము.. 

గురుశిష్యులకు అదొక గురుతు. 

అనుకున్న టగా నే క్] వచ్చింది. అంతకు ముంచే 

సన్మాన సంఘమువాగు బందకు ఇురప్ధులను అలంక 

రించారు, శోభాయమానంగా తోరణాలు, న్వాగ తాలు, 

ఆర్బీలు అందరినీ ఆకరి ౦ంచటకేకాదు, అహ్వానిస్తున్నాయి, 

బందరు (ప ల్యేకతను (పదర్శించే, రాబర్ట్సన్ చేట 
స్కే_రు కన్నుల పండుగగా అలంకరింపబడింది, 

కి1. వ లేదీ వద పండుగగా వున్నది. బందరంతా 
కళ కళ లాడుతున్నది. జనంతో కిటకిట లాడుతున్నది. 

80వ తేదీశే కొందరు వేంచేశాకు. 351 ఉద 

యాన మిర్మితులు, పెద్దలు కార్తతో, కడుమోనంతో 
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"వేంచేసి, అహ్యాన సంఘమువారు ఏర్పరచిన బసలకు 

అరిగారు, 

స పూర సనా గ్రనమున్నకె, హోలు [పాంగణములో 

(ప పం నిర్మించిన పంది) అంతా ఉదయం తమ్మ 

దింటికే నిండిపోయింది. 

ఆంధ, పచేశ్ 20 జిల్లాలనుండి (పముఖులు అకు 

దెంచారు. 

కొంనరు విద్దలు తమ ఆళీసు స్పులను అందచేసారు, 

కప. అని గాముల జ్వారా తవు శుభా 

కాంతులను క తెలియచేశారు. 

కొందరి పెద్దల ఆనస్సులు : 

యోగ్యుడు; పూజ్యమి తు డగు 2) గొట్రెపాటి 

(బహ్మాయ్యగార పష్టపూ_౫ _మ్యైతర్సేవము తెలిసి ఆనందించితెసి. 

చీశంకొరకు మిక్కి లి చీవచేసిన వారిలో ఏరొకకు, 

పిరికి మంచి ఛవివ్యత్తు కలదు. 

ఈ వష్టిపూర్త్యుత్సవము జరుపు టనునది ఆయ 
నను గారవించటమేగాక మనలను మనము గారపించుకొను 

నట్టి తగును, 

వారికి భగవానుడు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యములు 

(పసాదించుగాక 

--వి, వి, గిరి 

ఉ_త్రర్యపకేళ్ గవర్నరు 



సస్టసష 
స. శ్ టా 
స. 
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. WY (బ్రహ్మయ్య గారి నొక మంచి ఆక ణజీయమగు 

మూ గివంతము, దానికి తేగిన యోగ్య (పవర = ఆంధ 

దేశ్ | | పజూహితి జీవనవులోసు, కాం ఇసులోను, చేనొని 

క నేక హోదాలలో సేవనేసినవారు. 

ఏరికి దీర్తాయువును చేశ జీవ చేసేభాగ్యమును (శీ 
బె 

వేంక కేశ్యరు డను డహీం-చు గాక, 

_యం. అనంతశయనం ఆయ్యంగారు 

లో కెసభ స్పీకరు 

బుస గు [౭ గాకెసాటొ (బహయ్యగారి షష్టి 

పూర్తి ఉత్సవ సందర్భమున నా సంచేశము పంపు సీ 

కాశము కలిగినందులకు నేను ధన్యునిగా భావించుచున్నా ను, 

లీ (బహ్మయ్యగారితో నాకు కలిగిన పరిచయము 

చాల పరిమిత కాలము'దే. గడచిన జూలై 7 వ తేదీనాడు 
సమా వేశవెన నా ఎన్నిక సభకు చా ర గసనాధిపత్యము 

వహించుటకు పూర్యము నేనరుగను. ఆనాడు వారితో లభిం 

చిన పరిచయము, వారి ఉదారవ్రరృనము వలనను, నాయెడ 

వార్ము తకుచుచూవిన నద వము వలనను ఈ కొద్ది కాలము 

లోనే గాఢమె కిగా వికాస మొందినది, 

ఇటీవల ఈ శాసనసభా మండలి సమా వేశములలో 

వారు నా (ప్రార్థనమైన సభాపతిగా పనిచేసిరి, ఆ సందర్భమున 

వారి కార్యదతుతను, క_కృవ్యనిర్వహణ శాతము వహించు 

టలో వాకు _పదర్శించిన ఉత్సాహమును స్యయముగా 
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(గపి-ం చగల్గితిని. నారి ఉదాహరణము అనుకఠణీయ మని 

నా అభ్మిపాయను -కఈ సం చేశము ద్యారా తెలుపు 

చున్నాను. 

_మాడపాటి హనుమంతరావు 
కాన్సిలు అధ్య కుడు 

లి [బహ్మాయ్యగారినో కసి కార్య, క్రమములో 

పాగానే సదనకాశము నాకును కగినది. సుమాగు యికువది 

సంవత్సర ములుగ నారి పరిచయ భాగ్యము నాకు కదు. 

వారిసేవ (పత్యతుమ:గ చూచినవారి”ో నే నొకడను, అత్ర 

కాq్మగాసు సేనకని, ధీళుని తాము గౌరపించ తల పెట్టడం 

నున క_గ్గన్యం. ఇప్పటికైనా ఆం ధచెకగు ఈ కార్య 

(కొనుము చేబ వెట్టనందాలకు నేనింతయు సంతసించున్నాడను, 

వీరు కాం[7సులో నాకు మా గ్లదర్శకలు. 

ఏదెని హృదయపూర్వక ముగా అభిన౦దిం దుగ్నాడను. 

ఏ8కి .చిరాయు రార భాగ్యములు పరమాత్యూడు (పనా 

దించుగార, 

_ఆర్ , బి. రామకృషరాజు 

యం: ఎల్ = న్ 

నీ బహుయగారి చాకచక్కంము చతురత సమరత CC “aA ట్ర్) న స 
అంధ (పజూనీకము పూర్తిగా ఉపయోగించుకొనజూలక 

పోయింది, నారు రై తులోకమునకు, కాం(గెసునకును చేసిన 

కేవ అపారను, జాతీయోద్యమ చరి తలో చారి నామము 
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ఇంగా వుండగలదు. భగవంతుడు వారికి ఆయురా 

రోగ భాగ్యముల నిచ్చి, ఇంకను మానవసేవ చేయుటకు 

అవకాశ మిచ్చుగాక ఆని కోరుచున్నాను, 

-మల్లిపూడి పళ్ల రాజు 

ఎం. ఎల్. దె. 

బరంపురం జైలులో మా మి తులతో, చేను కలసి 

వెళ్ళినప్పుడు ముందు మాకు జై లుఖానా అధిజలిగాను, తరు 

వాతీ మితుడుగను, దర్శిలా వేదాంతిగాను మా జైలు 

జీవితం ఈ శుథసమయంలో జ్ఞ పకి వచ్చుచున్నది, అతే 

డెప్పుడు ఛఏప్యె తునందు దృ విళొాసము కలవాడు, 

సామాన్య జనసముడాయా భీస్ఫృద్ది నభిలమీంచు (పజార౦జ 

కుడు. ఆం ధరాష్ట్ర) కాం్టగెసు ఉద్యమ చరి తలో (పముఖ 

పాత ధరించి యెక్కువ పలుకుబడి, గ”"ంవము సంపాదించిన 

నాయకుడు, విధేయతగల సేవకుడు. 

ఇంతవరకు విశాలమయిన జాలీయరంగంలో పనిచేసిన 

పీ క్రిక్రి పర మేక ( రుడు చేశానికి, (పజలకింకను పెక్కేంం డ్రథి 

కంగా సేవచేసే భాగ్యము నను గహి౦చుగాక, 

-తెన్నేట్ విశ్వనాధం 



970 మనళశైతుపెద్ద 

వచు వ మెద బిబి" గయ్యగారి. షప్టిపూ ర్తి ఉత్సేనము 

రే తులకోొక జరిగ నూ రేండ్లు U ae ce గారు రై తు 

'విద్రగ కొం గెసు నాయకులుగ ష్ భగవంతుని 

(పార్థిస్తున్నాను, 

ర తిమ్మా రెడ్డి 

వ్యవసాయ ఇ ఖానూగ్యులు 

ఆంధ పబేశ్ కాం సును టలపరి చుటలో నిర్వె 

రామ కృషిచేసిన, కాం 7సు పెద్ద Ut (బహ్మయ్యగారు. 

వారి వష్టిపూ గ్యుత్సవము జరుపుచున్న ఈ శుభసమయ 

ములో నా హృృదయపూర క అభివందనములు అంద జేసు 

రొంటున్నాను, 

అనగాని భగవంత రావు 

బేవాదాయ మంతి 

మంతులలో ఈ దిగువవారు సభను అలంకరించారు. 

మన మ.'ఖ్యమం తి గలం సంజీవ లెడ్డిగాగు, రెవిన్యూ 

మంతి కళా వెంకట్రావుగ "రు, అంతేరరగిక ప్యవహా రాల శాఖా 

మంతి కొండ నెంకటరంగారెడిగాగుూ, నాసిక స్వపరిపాలన 
[ూ థి 

కార్మిక శాఖామం (కి శ్రీ డి. సంజీవయ్య గాను, అస్థిక మంటకి 

శ్రీ కాసు (బహా్మనంద రెడ్డిగారు, ఏద్యుచ్చ క్కి 5 కకపారుదల 

మంత్రి (శై జె. ఏ. నరసింగ రావుగారు, |పణాళీకా మంతి 

(శీ ఏ. బసవరాజుగాకు, విద్యాశాఖామం తీ శీ యన్. బి, 

పి. పట్టాభి రామారావుగారు, రహదార్షమంతి (శ్ర ఎం, 
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నరసింగ రావుగారు ఒకశోజు ముందుగ నేవచ్చి హాలును సంద 

రించి, ఆనందించి |; బవా ] య్యుగారిని పభినందించి, 
అ కః 4 

కా ర్యాంతర నిమగ్నాలగుట చే అరిగాయు. 

కౌం(గసు ,పముఖులు 

ఆం థ[ప చే కాం[గెసు అధ్యింలు EU వీడ తల 

రంగా రెడ్డిగాకు, (ప్రధాన "కార్యదర్సులు శ నూకల రామ 
క క్ 3 ఇ క్ట TO, లి జం చం. దా రెడ్డి, [6 ఖ్. నాల వెంక్టటాస్ప్రుగ న మిల (స 

(పటే మాశి లెఫ్రునంటు, గవర్నరు [0 మొసళిక్రం 

లీగువుల రావు, పాన్గ 'మెంటరి సె కొటరి |కీ ఏ. యస్. సనా రి, 
నూకల నగో! త్రమ రెడి సః యం, పి. గాగ సభ నఎంకరం చారు. 

పాత కాం గెసు (పముఖులు: వవాల్నూూరి రంగయ్య, 

చింతమ నేసి భావయ్య చెదరి, వేరు రామసా్యా ముచెదకి, 

మం తేన వెంక టాజు, మరువపిప్లి చిట్టి, మాం: రామయ్య, 

బిక్కి_న ఎం“టంత్నం, మిపాడి పళ్ళం రావు, 5 "నాలి 

అంజ నేయుబుగా' a విచ్చళాశ. గొననస rye చల వల్ 
గా Sei జమిోాం నారు (టి రాజా మా గడ్డ శెశ రాను (పనావ్ గారు, 

మాజీవుంతి (ల వేముల కూర! న్యు గారు, ఇంకా ఎందినో 

పార్ల మెంటు సభ్యులు, వాసనసభ్గా, కొని న్ఫిలుసభ్యులు వేంచేసి 

సభను జయ పద౦ చేశారు. 

మేటి కవ్ఫలగు స సస. | స్తీ స లే 

రాయణ, అభినవ తిక్క-న | కి తుమ్మల సీతారామమూా రి 

గాగ్గు సభ నలంకరించుట మరొక నిండు, 
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గుక శయంలో U చెపుకు వాడ వేంకటనరసింహఎ 

గారు 'సంచేయటం మహద్భాగ్యం. 

[శీ ముక రి కృష్పరాన్రుగారి అత్మ పావనం చేసి, 

దీవిస్తున్నస్టు లో నెలుగున్న వారు కాంచారు. ళీ పట్టాభి 
నీతా రామయ్యిగాగు పూర్వ మే పాదుళొన్నారుగ ద ! 

పుకుము జీగాకే, పతసహాడ వనక్కు.గు విచ్చేసి, ఈ 

సనా నికి వరెక శోభను, విశిష్టతను కలుగ చేశారు. 

కాం గసు కద్యమములోను, మహిళో ద్యనుములోను 

"కా కలుతిరిన | శీమణులు వవాటూూరి చుకక-న్ము, (టోణరి 

రాటు అము "యమ్మ, నవల లభ నేసి ల ఎ 

మనపాక has: (వభ్భతులేగాక య. "లేడీ సంజీవ 

రావు జాస్తి ఎక హాల (గ ఎం. ఎల్. స సి, అమ్మాన్న 

రాజూ, ఏ. లశ కాంపా ఏతా దేవ్ మొదలగు ఎం.వ లు 

విచ్చేశారు. 

అస్హదిక్చాలుకనతె_ ఎనమండుగుగు మం తు లేగాక, 

సాసససభ కోరంగిల శాసనసభ్యులు, స్పికరుకూచావున్నారు. 

అఖలభారితి కాం గెసు (పఫాన కార్యదర్శి అల్లూరి 

సత్యనారాయణ రాజుగారు సభను అలంకరించారు, కసా 

జిల్లాలోని రైతు లఫకింగా అరుుదంచారు. 

విశేష నేమంశు ఈ పండుగ మా అన్నగారిది అని, 

సంజీవ రెడ్డి, చెంక్। దటావుగాయు పధథ్ఫతుల౦టూాం శ్ మా 

రత వెద్ద దని + చెతులోకం అనుకొ ౦టుంది, 



జాతీయ గీతం గానం 
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ఎవగో ఈ ఉత్పనం శేస్తున్నట్లుగాక, [పతివాకు 

తామే చేస్తున్న, తామే ఆశ/:దిస్తున్నటు 'కర్తా హన 

దినాగ్గనః అన్నట్టుగా వున్నది. 

సభా " స్పీకరు Li త్వర రావు వుగారు, అభినవ 

బృహాస్పతులు శ్ పఇగుక నాడ ననగసింహూంనాను, కళా నెంక 

(పావు, నలం సంజీవ గే, వి. రంగా రెడ, అట్టూంరి 

సత్యనారాయణ రాజు, | బసళ్మాయ్యి, పక] గరామారావ్సు 

గాను మొదలగు వాను ఆసముల నాగు. 

పతాకోత్సనయు (లీ విడగల రంగా రెడ్డిగాగు చేశారు." 

హళ్లు | పారంభోత ఎ”్స్న్ని నజ పతన ౦ చేస్తూవుండగా 

మన ముఖ్యమం తి ల్ సంజీవ వెడ్డిగాగు గావించారు. 

సఫా Seb ఛాలెకలు మా తెలుగు 

తల్లికి మల్లెపూదండ” అనే మంగళహారతిపాట మనోహరంగా 

పాడారు. 

సభంతా కిక్కి రిసివోయింది, వాబంటీక్లున్నా వారి 

(పమేయం లేకుండా నే సభ్యూలు నిశ్శబ్దంగా, నిరీశీస్తున్నాగు, 

శుక పశు చం దునివభై దినదిన | పవర్షమానుడగు 

చున్న అహ్వాన సంఘాధ్య కీడగు మండలి వేంకటకృష్న 

రావుగాకు సభ్యులకు స్వాగ తం చెప్పి, తన తపసు స్సు ఫరించిం 

వచే ఆనందంతో శీ (బహ్మయ్యగారిని చందన తాంబూ 

లాదులతో అర్చించి, [బహ్మయ్యగారికి, ఆయనసతి సరస్వ 

తమ్మగారికి, నూతన వస్తా)లను బహూకరించి, వివిధ (పము 

ఖులచే రచింపబడిన వ్యాసాలతో, బహు చితషట శోభితమై 
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శోభిల్లుచున్న సన్గానసంచికను, నతమ_స్తకుడై (కీబహ్మయ్య 
గారికి అర్పించారు, 

అంతట మనసె గు విద (టహ్మయ్య గారిని కొందరు 

ఫాల "అలలతో అర్చించి, తమ కేమను' నెల్ల డించారు. 

సభ'గో అన్ని వె ఫులనుండి పూల దండలతోను, 
నూతన ఖద్దరు వస్త్రాబతో” వెళ్ళరు విచ్చేసి సమర్పించి 
తాము ల వుయినట్లు ర'ఐిం'చాగు, 

వేపే దండలతో, ఆ ఠకజాను ఛిసూున్ర నతేమ స్తకుడై 

అగి ఆగి భారం భరెంచ లేక, ఒక వెఫున నుంచుతూంకే, 
ఆ మాలలు ఒక రాని అయినవి, 

వారొకనె పున వుంచిన నూతన వస్తా)లు మరొక 

గుట్టయి, వింతశోభను కలిగిస్తున్న వి. 

ఉన్నతకాయుడైన [శీ బిక న వెంకటరత్నం౦ంగారు 
ఆర్ CY ప్ గది న్ “5 ఇ జర ( జ పటరాని సంల్రో”్ పుంలో రక్రుందై (దైన్య గారిని పుల 

మాలచే అలంకరించి, తన చేతిని వున్న ఉంగరాన్ని పట్టు 

బలవంతాన లాగి, వదన్నకొది, అన్నకు అన్న అదమా దాయ" స a 2 
యించి తముడు చెలున అలంకరించాడు. 

శఛానగారికి గడియారం లేకపోతే బాగుండదని వేమూరి 

వెంకటకత్నంగారు గడియారం చేతికి ుంచాను. తాతగారి 
చేతిలో కర అవసరమని చిన్న ఎం. ఎల్. సి. చక్కని చేతి 

క, రను చేపటించాడు, 
వా 

ఇ a ఆ (బహ్మాయ్యను _్రైహ్మానందంతో (బహ్మాంల 

గంగా అర్చించారు, అందరూ అనంద బెప్పాలు రాల్బారు. 
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అంతట మండలి నెంకటకృ్ళషరావుగారు శ్రీ కళా 

వెంక టానుగారిని సభను అధ్యశిత వహించవలసినదిగా 

కోరారు. 

(శ్ క్షశా వెంక! టాన్రగాగా అంతట ఇట్లా ఉపన్య 

సించారు. 

“మా అన్నగారికి గాకింగానే నేకు షష్టిపూర్తి చేసు 

కుంయిన్నాము. డిశంబరు ఒకటవ శేదిన అన్నగారు వదిన 

గారు నాగి ఇంటివద్ద బంధునగ్లి మభుధ్య జగుప్రుకున్నా గు. 

40 సంవత్సరాలపాటు (బహ్మయ్యన్న (సం 1 క్రి 765 

రోజులూ) దేశశేవలో నిమగ్నులై. నిర్విరామంగా కృపి, 

చేశాకు, 

1920 నుండి నేను నారి నరుగుదును. కార్య(కమ 

రంగ ౧లోనూ, టైళ్ళలోనూ కుడా వారి సేనా స్వరూపాన్ని 

కాంచే భాగ్యం లభించింది. అస్తమానమూ క చికు 

నవ్వుతో అందరినీ కూడతీసుకురాగల నేర్చు ఆయనది. 

పెద్దల సాంగత్యంవల్ల వర్పడిన నేస్పు కార్యదతుతతో' వ్యవ 
పోఠం నడిపేవాడు. 

వారి గురుతయం-డాక్టరు. పట్టాభి నీతా రామయ్య, 

ముట్నూరి కసా రావు, చెరుకు వాడ వెంకట నరసింపోరాన్ర 

గార్ల, గుణగణాలు వారిలో లీనమై వెద్దల అడుగుజాడ లలో 

నడవగలిగారు, 

ఇక వారి అనుచరులు - కొందరిముఖాలు కనుపీస్తు 

న్నాయి ఆజాను బాహులు (బహ్మ్య్య, కొల్లి పర సూరయ్య, 
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వారిమధ్య వామనవమూ క్రి కొడాలి ఆంజనేయులు, అదుగో 

అవగేల నలనెరిసిన మాసాల అగ నాక (గ రావు. 

ఏరంతా చక్కని వాతావరణం కల్పించుకు న్నారు. నె తిక 

ఇాయిని పెంపాందించాగు. కాం గెసు సంఘాలతో లెక్క 

అంటూ (ఫు _సకంగా) వుంచటం ఏడెనుం జే వ్యావీంచింది: 

(బహ్మ్ యాగా గు డి వగ్క-ర్గ నె చూపే ఆద 

రాభిమానాటు అ సాగు. నం, భ"వయ్య; శరణు, గెభ్యా 

~~ 9 ఖ an నా లి a క అరి జాయింటు కార్య నరు », పే గాచు అధ్య ఫలం 

బహా)ంయగారు కారదరగి + ఈ మూడు కుత భూాబూను, (” తీ ఫ్రీ 
| బహంయం  వదవాకుగా నూగు మంచి తరిఫీము 
టా ఢీ “2 

ఇచాడు. వొెంకతిరునులు  నవిించుకొని ౪౫ టప చ లి ఎ వ 
నేర్చాడు. 

రైతు కార్య, క మాలలో అందె వెసినచెయ్యి. వెద్ద 

లతో చెప్పి రైతు సమస్యల కార్యరంగ లలో బాగా పని 

చేశారు. ఈ విషయంలో బిక్కిన (వెంకటరగ్నం) మా 

అన్నకు అన్న. 

భారతావని అంతటిళలోను ఎక్కడా కానని విలక్ణ 

మైన _వల్యేశత ఆం నలో కానవస్తుంది, రాజకియాబలో, 

కార్మగెసు ఉద్యమాలలో మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు అధి 
కంగా (ప వేశించి పనిచేశాగు. 

అమెరి కానుండి ఇండియా వచ్చేసరి శే, 1980 ఉప్పు 

సత్యా గవా ఉద్యమం అం ధలో ముగిసిందని ఒక అమె 

రికా షతిశా విలేఖరి (వాశాడు, 
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చిన్నా పెనా అంతా పరుగ తాగు. రాజమం్మడీ జైలు 

నాలుగునోజులలో ఛ కీ అయింది, 

(పజానీకంలో ర రె తుకుటుంభాలభో రాజకీయ చేతే 

న్యం కలిగించిన చారిలో (బ్రహ్మయ్య గా రొకగు, వారికి 

తేలుగుగడ్డ అజనా్థాంగేం కృష్ణ తేగా న్రండాలి. 

హ్ ల పభావంతో జాతీ 

యోద్యమ వివిన రూవాలలో, రంగాలలో పరు వల్లా 

న్నారు, 

పట్టా ఖిగారు వర్కు - సంస్థలను సృష్టం చాను, అందులో 

ఒకటగు హిందు గ్యాన్ ఐడియల్ ఇన్సూగెన్సు కంవెనికి 

(బహ్మయ్యగారు మేనేజింగ్ హై రసృగ, సర్నిమున గురువుకు 

సరియైన శిష్యుడు. 

ఈయనకు షైుుబలం అండగా నిన్సింది, అధి 

కంగా ఇకముందు దేశ పునర ర్యా? పభకంలతోకూక వాను 

తేమ వ్యు క్రీ షిథులను సమగ్గతణో నిగ కహీంప లగు, 

చేను చెప్పుజాలనంతె ముదిమి 1960 నాటికి షష్టి 

పూర్తి అయ్యే వారం ఇక్క-డ చేశాం. మాకు ఆశగావుంది, 

(బహ్మ'మ్య న కాస కిలా వసులు ఆయ 

నవె గల ఆన రాఇిసానాలకు ఇాత్య న చిహ్నము కారుంశీ. 

ఒక్క- మంగలి క్ఫష్వరాన్ర జీపు'నేసుకు తిరిగితే అయ్య పా 

బది! 

ఓ అదరాల కె (బహ్మ్య్య తన జీవితం అకీంతం 

కేశా ల్ ఆ ఆద ర్మాలకు ఈ పోలుచిర గా వ్రండగలదు! 
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అనంతకం అధ్య సీలు, అఖల'భారత కాం) గసు 

(పథాన కార్యదర్శి అాబూారి సత్వెనాశాయణ రాజుగారిని 

(్రైహ్మయ్యగారి చి తపటావిషు-రణ చేయమని అ భ్యర్థం 

చారు. 

సత్యనా రాయణ రాజుగారు, చి తపట ఆవిష్క-రణ 

చేస్తూ ఇట్లా ఉపన్యసించారు. 

“ బహ్మ్బ్మయ్యగాగు ఆం రాష) | పథాన కార్య 

దర్శిగా వుండిగా నామోద (కనుశిక్షుణ చ చర్య తీసుకుకున్నా 

రని అంటున్నారు "నింక టావుగారు, అందులో వెంక, టావు 

గారి మద్దతు వమి తక్కు -న లేదని మనవి, ఇంత ఉద్యమం 

న గించి" ఈనాడు ఇంతిమందిని ఇక్కడ సవమూ'వేశపర్చిన 

మండలి 'నెంక టక్కెస్తారావుకు అభినందనాలు, 

ఎంతెనే క్తి (పపత్తులున్నా, అం ధులలో అనై క్యత 

జాలని, తెమ నాయకులను తాము గుర్తింప జూలరని వున్న 

అపవాదు యూనాడు పోగొట్టుకున్నా ము, 

భారతీయ సంస్కృతికి చిప్నా మైన (బహ్మ్టైయ్యకు 

శాశత చిసో స్నోన్ని Wr se మెచ్చతగ్గది. 

ఆ తరంవాళ్ళలో నేను చాలా చిన్న చాణే. నావి 

చర్య తీసుకొ నేవాడుకూడా గ్రైహ్మయ్యగారు నామై పగ 

పూన లేదు. నేను చెప్పేడానిలో విలువ ఎక్కువ. గత ఉరి|త 

కళ్ళముందు గికున తిరిగి ఆసందంగా వుంది. కలోరతే, కళ, 

బ్యేషం, అసపానం జీవితంలో లేసి మహాన్య క్రి (బహ్మ్మ్్య్య 

గారు, 
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చేతి సంసలోే తికుగు భాటుణారులు చేసున్నట్లు మేము 

_ Pp ey 
చేయ లేదు. కాలానికి తలవొగాము. అనాటి కార్య కమా 

(౧౧ 

లలో ఉత్సాహంగా, ఆనందం ఉండేది. అందోళన సంఘ 

గణ లేవు. కార్య కిమాలవై అవర్శాలపై గాక, స్ప క్టల 

(పాబల్యమూ, పదవులు. లేకపోవ జడము, ఈనాడు రాజకీ 

యాఖి పాయాలకు కారణము. 

మన రాజ్యాంగానికి (పజాస్యామ్యుము పునాది. వివిధ 

అభి: "యాలు కినిగిప్రుండటమే దాని అభివృద్ధికీ సురాల౧, 

అభి పాయ భేదం లేని దే అభివృగ్తిలేదు. ఈ ఘూ ఆలో సిగ్గు 

"తేలుతుంది, నిర్భయం శేలినతిరా తే చాసిసి ఆవరించజడం 

(వజాన్వామ్యా మూలసిదాంతం. కాంతను పరిధులు ణాటిపో 

కుంజా' అద పులో వుంచుకో పష మీ (బ్రహ్మ య్యగారిలో 

గల విశేషం. 

1945 ఎన్నికలలో పచారమభ్యలో ఫున్ని ఆయ౫*ను 

తొలిగించి, "పాక మాంహు శ్రైమెతి సీతామహాలత్యుమ్ము ను 

ఆ ధనమునకు నియమి స్టే ఆయన ఆమెను బలపరుస్తూ 

(కమశివుణ కలిగి నరెంచగ,. ఆ పిగ మైన (పకృతి వమన 

రాజకీయాలలో లోవిస్తున్నది. 'సంస్థకం లే నేను అల్పుడను, 

సంస్తను పటిష్టంచే శ్తే, గానిణో నేను పెంపాొందగలను” అని 

గు రెరింగిన రాజకీయ శిక్నీతుడు బహ్ఫయ్యగాగు. 

భూస్వాములెవర్ ", రితులెవకో, గుప్తైరిగి అట్లనే 

వ్యవహరించడం అఎరుగునుగాసె, భూజారములను ర గులుగా 

చికించే వర్హంలోని వారుకారు ప్ను, 
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చై తులమధ్యా, విజ్ఞాన కేం జాలలోనూూ, సమంగా 

చలామణి కాగలడు. పాత కొత్తల కలయిక ఈయన. 

పాలే సంస్క్బతి వున్నా, వసవహార పద్దతి నాతూ 

నేడూ ఒకచే. అభ్మిపాయభీదాలను గుర్తించి వ్యువహరి౦ప 

గల దకుడు. 

ఇంతకూగకాత ఆం గురుమూయి ల ' పభి'వం. దానితో 

సహజ సంస్కా-రం మేళవించాడు. ఆయనవలె వివేచన 

ఏచక్ ఇలగో వ్యవహరించవ౦, ద్; [కమశిశ.ణ అవసఠం. 

ప్రంలేమనిసీ ఇంతేకాలానికిగాని ఒక పదవిలో (పచే 

రించే అవకాశం కలిగింద కాదు. వీరు మారంగా వుండటం 

స. Hes _(వజలకూ ey వ్్ర్ర 

చేవలు అత్యంతం క ఏరిని ఎం. ఎల్, సి. గా ఎన్ను 

కొని (థను అధ్య శీ పదవి ఇచ్చి గౌర వంచారు. 

షష్టిపూర్తి హాలకు | పొరంభోత్సెవంచేసిన ముఖ్య 

మంతి సిలం సంజీప గ్యాగారెసి, అభ్య కులు ఉపన్యసించ 

వలసినదిగా కో రారు. 

వారిలా ఉపన్యసించారు ; 

“టహ్మాయ్యగారు నాకు పెద్దన్న గాగు. నేను రాజకీ 

యాలలో (పవెశించిం చి తడి వుగా షర్టూ భి సీతారామయ్య 

గారి పరిచయం లభించడం, విరి అండను రాజకీయ శిక్ణ 

నేర్వడమూ జరిగింది. ఆ రుణం తీర్చుకో లేను, 

అభి పాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు సరు బెబుగా 'మెలగ 

పలల తీరు తెన్నులు [గాలు నేర్పాను. పట్టాభి 





న 
న 

కొంగైసు కార్యదర్శి (శ్రీ అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజుగారు 
 టబ్రహ్మయ్యగారి చిత్రపట అవిష్కరణ చేయుట 
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గాకు అభ్యతుంలుగావున్న మూడుటరములూ (బహ్మయ్య 

గారి (పక్క నేను సహాయ కార్యదర్శిగా నే వున్నాను. 

పట్రాభిగారు ఉన్న కులు, నేను చిన్న వాణి. తప్పుకు తప్పుకు 

కిరగవాడిని. (బహ య్యగారు చాలా చనుఫ్రగా అందు 

శాటులో ఊఉండేెనాగు. పెద్దలలో 'వెద్దగా, చిన్న అలో 

చిన్నగా మెలిగేవారు. చెద్దలకు చీవచేస్తూ చిన్నలకు 

ఉ తృ్పాహశక్తులు కఠిగించేవాను. రాష్ట్ర తంగ ౫లో 

_బహయ్యగారిది [వనానప్యాత. 

వాకెక్తీ సే నిచ్చి పట్టా ఖిగాను అఖలభారత 

రంగంలో కార్యక మాలు చమూచుకొొ నేవారు, 

ఈర్ష్య అసూమాణకు తాన్ఫ ఇన్యకుండా, అవసర 

మెనప్పుడు తాను మారుతూ ఇతగులను మాగుస్తూ, కార్య 

దకుకు అనిపించుకున్న కొద్దికుంద్ ఆం ఛ నాయకులలో 

(బహ్మ్మ్యయ్యగా వొక్షకు, ' 

కక్ వారి మతలేం కాదు. చిన్న తనంలో ఇచ్చిన 

శిక్షణ చిరస్థాయిగా వుంటుంది. నాలుశేళ్ళపాటు నడచిన 

శిక్షణ నాది, 

(పకాకంగాకు అధ్యకులై (బ్రహ్మయ్య గారి థా 

వెంక టావుగారు కార్యదర్శిగా వచ్చినా, నేను సహాయ 

కార్యదర్శిగానే వున్నాను. 

లన గథనులె న వెద్దలను 7రవించటం ఇప్పుడిప్పుడే 

నేర్పుకుంటున్నాం. 

చేశం నలుమూలలనుండి వచ్చినవారందరూ (బహ్మ 

య్యగారిని గౌరవిస్తున్నారు, 
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ఈ చేశయులో క్యాగధనులై న నాయకు అందనో 

వున్నాగు. కాని వైకి పోయేవారిని కాలు పట్టుకు లాగటం 

ఇదరి మార్చుకోవాలి, 
న 

ఈనాదు కాళేశ్వర రావు, హనుమంత రావుగార్లకు 
అర్హస్తానాలు. యిచ్చి ల “అంగీగరించక ఏమి 

చేసాగులే అని కవిసమా-ట్ను నామినేట్ చేశాము. అల్లానే 

_్రహ్మ ్యయ్యగారిని ఎన్నా కున్నాం. వారికిదే మన గౌరవము, 

ఈ వఏగ్గంగా మనదేశాన్ని మనం గారవించుకున్నాము 

(బ్రహ్మయ్య గారిది పింఛను డారీ (Retiring) సభా 

వము. ఆయన రెతు పెద్ద-మళ్ళీ చెద్దరైతు అయితే భూ 

సంస్క_రణాల బాధవంది. 

ఎంతవనకు అవసరమో, అంతవర కే మాట్లాడు తారు, 

కా కశ (ర రావుగారు స్పీకరవ బట్టి సరిపోయింది. 

చూ_స్తికెగా కళావారి కోపము! ఆయనే అయికే మాట 

న శే దికాదు. 

అనాడు య. నాయక త్వౌన (బహ్మ టి 

చెప్పుచేతలలో మెలగి, “తరువాత (పకాశంగారివద్ద తకిఫి 

పొందాను. ఆ శిక్ణలే ఆ స్టిగా నేను ఈనాడు మో సేవ 

చేయకలుగుతున్నాను. 

(బహ్మ్మయ్యగారి జు మహత్యం౦ంవల్ల ఇంత వైక్ష౧ 

వసూలు సాగ న్యమయింది, అంథ జేశంలో 20 జిల్లాలనుండి 

ఇందరువచ్చి గారవించడం శుభావహం,” 
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కురు వృద్ధులు కా లేశ రరావ్ర పంతులుగారు, గురువులు 

చెగుకువాడ వెంకటనరసింహ౦గాకు అశీర్యదించుతుతూ ప్ 

కారు, 1 

హోంశాఖావాగ్యతి కొండా నెంగట రంగా శెడ్డిగారు 

ఇంత ఘనులై నవారి (పక్క-నే వుండికూడా తెలుసుకో లేనం 

దుకు పగచారు. వాగుకు డా ఆశిర్యదించాగు, 

అనంతకం | బహయ్య గారు పన్యములై కృతా తా 

పూక కంగా ఇట్లా” (పసంగించారు: 

“నదర సోదరీ మణులరకు నాపై గెల (హేమ, బారి 

వాదయాలలో నాకుగల వను నేకు గు గెనుగి గలిగాను, 

ఘంటసాలలో కొందగుమితులు నా శిలాప్టిగహ 

(పతిస్టాపన చేసామంకే నా అనంతరం చేసుకొండి, 

ఇప్పుడు కాదన్నాను, 

మా వయసెంత +) అన్నారు. “అరవై అనుకుంటున్నా ను 

అన్నాను. వష్టిపూర్తి పప్తానన షతికలలో చూడరాచేం? 

అంటూ హాచ్చరించారు, 

“చెద్దలకు జరిగిన సన్నాాలను కొంచపరుప జాల 

నిన్నాను. 

కాని చివరకు మనుమడు కృష్ణా రావు “భూ జేర 

హాలు కట్టుకుంటా ౦” అం'కే కాదనలీక పోయాను, 

సువిశాలమైన ఈ హోలు మూలముగా కృష్ణాజిల్లా 

వాసుల హృదయాలలో నా కెంత విశాలమైన స్థానమున్నడో 

తెలుసుకున్నాను. కృతేజ్ఞుడను. 

జ కొ ఇ క _ 

గురువులు పట్టాభిగారు ఆ మధ్య | బహ్నయ్యగా రూ 
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ఇంగు పదిపాళ్ళు మూాతేమే నాకు చెందుతుంది. 

మిగతా $0 పాళ్ళు నా గుకుషగంపంకు చెందునుంది, 

నా పధానగుగు చేనులు ముట్నూ్నూరి కృమారావుగారు. 

శౌతెన ల యు నికుడ క పినతం|డివల న్యాయ నాదినో 

కావాలనుకున్న నేను, (బహ్మాసహ జంగ కృష్ణారావుగారి 

ఉపన్యాసాలు, కన ఒప్పు తీక్రణో నాకి వ్యాసాల మహిమ 
రన ట్రీ 

నల్త తేం డీవల (వజూ సేవక్షడన గా తయారయ్యాను. 

అంటరానితనం ఎ-టతించకుంణా వుండటం, స్వదేశీ 

| వతము, మున్నగు Broa రా, నా జీవితాన్ని 

గా ఇ ముగ PF uw చని తీర్చ దిద్దా! మం మ స్వ త ల్రీలిడ ల ను. 

అది 31-7-1520. తిల్ నిర్యాణం గాంధిజీ భారత 

రాజకీయ కర్ణ ధారి కావడం, 

విజయవాడలో జరిగిన జాతీయనాదుల సమావేశ 

ములో (పలినిధిగా నేను రాజకీయాలలో పూరగా (పవే 

శించిన గో 

19)0 గలే డివినీము కోడూకరులో సభ జరిగింది. 

కసా రావుగారు, అబుల్ నాపొా, బోడి నారాయణరావు, 
aC ణు 

చెళుకు వాడ్ నంసింహంగార్ల తో వెళ్తాను, 

కృష్తారావుగారి ఆ జేశానుసారం నన్ను సభాధ్యమ్ణ్తే 

చేసి ఆదరించారు వెద్రలందరు. 

నా పరోతూన నరసింహంగారు, క్ఫప్తా రావుగారు 

అక్క-రకొచ్చే కుర్రవాడు అనుకున్నారు. 
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కాం గెసు సభ్యునిగా [(పఫమంగా చేర్పించిఐది 

నఠ సింహ౦గాకు. 

aed లో కృష్టారావుగారు జిల్లా కాం 7సు సంఘ 

అధ్య కులు. మరుసంవత్చెరం నన్ను ఉండమన్నారు వారు. 

నేను ఉండనన్నాను. మామధ్య పోటి. పెద్దలటట్లు నాకు, 
విన్నల $ఓు వారికి, 

మక 

పట్తాభిగాను లెక్కలో ఒక ఓటు ఎక్కువ వేశారో 

వమోా, నేనే గాలిచ” నన్నారు. అస న నా తెకు 

వాతి వారి అర్య చన బలంతో కాలూ కా బోస్సు అధ్యయ 

పదవి నిరింహిాంచాను, 

1946 లో పు"భిగారు గౌంటగారె ననునరించి శాసన 

సభా _పవేశానికి న్యతి రేకిగా వున్నా, కాం్టగసు ఆ చేశాను 
సారం, శాసనసభా | పవేశానికి అనుకూలంగా పనిచేశాను. 

కాం 7సు అన్నింంగాలలోసు పాగొన్నా, 16 అణాల సెసి 

కుడసు. కాం గెసు సంస్థకు మినహా ఏ ఒక్కరికీ లోబడ లేదు, 
ఎయ్ మ . Vas ఇ ఇ చ” 

ఏఛదాలు నచ్చినప్పుడు సాకులు (గధులాట తేప్పనప్పుడు 

నమస్కా-ర బభ"ణం వేసి మెరీ వ్యృవహారించాను. అందు 

ఈ సన్మాన మేమో! రాజకీయరంగం పూలపాన్సు కాదు. 

జీపళ”ంగంవరకు కాం, ౫సు భమ్మకుగానే వుండాలనికోరిక. 

పసు, పము మె జ జ అ తపస్సు పాఘ్న మై నించిన వవూ౩్త కృపా రావు 

గారు, అనాడు అధ్య,మిపీకం ఎక్కి. చారు. 
5 ఆ, జ క న్ వష జో ws 

అన్న ఐక సృ చి, వెంకట వ్ర, సంజీవ రెడగాసు 

గారవిసుఎ్నాను. ఎందగో ఇదటూ పవీన్నలూ కూడా అపా 
ల OO భా ట్టి 

యతల" “అన్నా” అంచు వసు జలసరిసుంది. 
కు టీ) 
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మాది శ తియ ఫం [9 అనసరమష్పుడు త 

శతం; తపశర కాలం లో శ తసాల'శ, 

సోదరుకు సంజీవ రెడ్డిగాప నేను కోరకుండానే 

వాద నాభాదు పిలిచి ఎం. ఎల్. సిని చే శారు. (వజూ సె చీవకు 

మరొక అవకాశం కలిగించాడు ఆయన. తదనుసారంగా 

నేవచేస్తానని వాగ్దైనం చేస్తున్నాను. 

మండలి కృస్తా రావు తాతే వీళం సాధించాడు. అతను 

కూడా చిరి కాలం (వజూ సేవ చేసి అందరిచేత *తాతా అని 

వించుకో వాలి, 

గువుస్రలణో, సోదరులతో, మఘుమలతో, కాడికలివి 

లాగిన ముసబీఎన్లుసు నస 

చెలవ్రు” 

ఊరేగింపు టుత్సవ ము 
ఆ సాయంకాలం 59 గంటలకు షష్టిపూర్తి హ+లు 

నుండీ బందగు పురపీధులగుండా మ మ్యుని నిసిపల్ పార్కుకు 

వద ఊరేగింపు శుత్చేవ౦, 
A) 

చక్క-గా అలంకరింపబడిన బండిలో మన రెతువెద 

(బహాయ్యగాగు, చెుకువాడ వెంకట నరసింహంగారు, 

అయ్య చేవర కాసెథగరి రావుగారు ఆనసినులయ్యా కు, 

ఆ బండికి రతువెవకు తిగెినటు 60 జతేల ఎను 
ఇ ౮ గ 

కట్టారు. ఇ ఎడ్జ్ జతేలముందు వేలాది; పజలు, మేళ తాళాలు 

ముతౌాబులు బిొణాసంచాెలు ee చాపలు 

కన్నుల పండుగగా ఆ ఊ రేగింపు సాగింది, 
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బహిరంగసభథ 

పార్కులో చక్క-_-గా అలంకరింపబడిన వేదికవె , అధ ధ్య 

తలు కా ేశ్వక రావు, (బ్రహ్మయ్య, అబ్లూరి స సత్యినా రాయ ౯ 

రాజు, కవిస. (మాట్ విశ్వనాధ సత్యనారాయణ, తుమ్మల 

సీకారామము- గీ రి, సంజీన రెడ్డిగారు మొదలగు |పముఖులు 

అసీనులయ్యారు. 

అహో ంన సంఘా గ్య గండు మందని వెంకి టక రావ 

గాగు ఈ (కిందివిధంగా ( పసంగించారు. 

న [కమిశిమణా పాటించిన మనరెతు 

పెద బ హ్మూయ్య గారికి పవి. వైపూ. ర్తి చేస్తున్నా ము, 

నాయకులందరూ విచ్చేసి ఇందులో పాలాన్నారు. 

కాళేశ్వర రావుగారు అభ్యతత వహిస్తున్నారు. 

పని |పారంభించిన వేళా విశేషం. మూడు నెలల్లో 60 

వెలు సేశరించి (గ్రైహ్మయ్య గారి పేర (బహ్మాండ మైన 'సహోలు 

నిర్మించి, కార్య కమం పూ రి చేశాం, అహాంనసంఘుము 

నారు నిను _్లమాగతులు. దాతలు ఆనందంళో యధథాశ క్త 

యిచ్చి ఈ కార్యక మానం ణో డన్పడినందుకు కృతి ౪ "కా 

పూరక వందనములు. ” 

[జఐథధమంలో పుగపాలక సఠిఘా వ్య తులు కోళ్ళపర్తి 

నరసింహా రానుగాగు, నాయకులకు, (బహ్మయ్య గారికి స్వాగ 

తము పలికి స్వాగతప్మతము సమర్పించారు. 

అయన వ్య కిగతేంగా (బహ్మాయ్యగారిక నూతన 

వస్త్రములను బహూకరించారు. 
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అంతట బందరుపట్టణ తృ లీయమండల శాం) ౫సు 
సంఘము, చల్లపని మండల చెతు కాం 7సు సంఘము, 

దివి తెలటూ కా కాంటగెసు రాజకీయ భాధితగుల సంఘము, 

కూచి పూడి వెంక టామానాట్వమండలి, బందరు ది కసా 

మోటారువర్క_ర్సు యూనియన్, గుడి వాడపట్టణ తబూకా 

కాం| గెసు సంఘములు మొదలగు సంఘాలనారు సన్మాన 

షృకాలు సమర్పించారు (బ్రహ్మయ్య గారికి. 

తర్యాతే అన్య సీలు కా భశ్వర రావుగారు, ఏశ్యేనాధ 

సత్యనారాయణగ రిని ఆ పన్యసించవలనందిగా కోరారు, 

సత్యనా రాయణాగా రిటూ (పస౦ంగించాకు ; 

“ బహ్మాయ్యనుగురించి ఒకమాటలో చెప్పాలంళే 

“మా _బహ్బ్మయ్య” అంగు చాలు. ఆయన అందరికీ అన్న, 

నేను ఆయన ఒకరిగ్లగు అన్నలలో ఒక్ ౯, 

ఈస'భకు కా ళేశ (ర రావుగారు అధ్యతీలుగావుండటం 

చాల బ చిత్యెం. 

ఒకొక) గారికి ఒక్కొ-క్కు చరితే వుంటుంది. 

బందరు శొరికి ఊారుతేనం తెచ్చిననారు, పట్టాభి పగ రా 

నాయకులు, అట్లనే బెజవాడకు బెజవాడతేనం తెచ్చింది 

కా ₹శ్యర రావుగారు. 

తెలియకుండానే ఆయా ఇద్దల ముద ఆయా 

(పాంతాల (ప్రజలపై పడతాయి. 

నామాూద బందకు నాయకుల ముద లేగాక (బప్థాయ్య 

వంటి వీస్నల ము దలుకూడా” వున్నాయి, 
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ఆ రోజులలో చేను అల్ల రివార్డే, క్ నం. (బహ్మ్యయ్య,ః 

సూకయ్య, అంజ నేయులు గుప్పిసలాడుతూ తిరిగే వాళ్ళము, 

ఆ రోజులలో అప్పు డప్పుడు (వాస్తూవచ్చిన పద్యాలు ఒక 

సంపుటంగా తయారుచేస్తున్నాను. దాన్ని (బహ్మయ్యకు 

అంకితం ఈయతలచాను. ఆ అంకితంతాలూకు పద్యాలు 

నాలుగు వినిసి సాను. 

అని కొన్ని పద్యాలు చది బాగు, 

(అనంతరం పార్ల సుంటరి ఇార్య దర్శి బయ్యా సూర్య 

నారాయణను రిగారు గద్య పద్య్యాత్శకంగా (పసంగిం 

చారు, 

“బహ యగారు కేవలం | పాంతీయ నాయకు జే 

గాక యావద్భారత నాయకుడు. ఈయన (పకృతికి సంబం 

ధించిన వ్య. 

సంఘ వ్యవస్థలో కలాలు పో లేగాని అభివృద్ధి లేదు. 

గాంఛేయపంధాలో (బహ్మాయ్యగారు చిరకాలం 'బేశ 

చేవ చేయునురుగాక [౫ 

తుమ్మల సీతా రామమూూ ర్రిగారు (బహ్మయ్య గారి 

చీవను (వశం సిస్తూ చెక్క పద్యాలను Ui వ్యంగా వనిపిం 

చారు, 

చం దకాంతమ్మ, జ్ఞానానందకవి, రాజారావుగార్దు 

తాము రచించిన పద్యాలను పఠించారు. 

సభా ధ్య తులు కా ఫశ్వర రావుగారిట్లా [పసంగించారు; 
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“నేనూ బందరువాడినే. నా చకువు యిక్క-డనే. 

_(పథమంలో నేను ఇక్క-డ ఉపాధ్యాయుడొను. 

సౌకర్య ంకొరకు పట్లాభిగాగు క్రీ? వళ్ళ! కితం కసా 

జిల్లాన్కుతూర్పు పశ్సివు కాం గైసు జిల్లాలుగా ఇంకుచేసాగు, 

మల్గా నేడు కాం గ₹సువాగు కలిపారు. దీనికి (బహ్గయ్య 

స డధ్య కండు, 

అయనకు ఈనాకు ఇంతేగా సనాసానం జరగడం 

సంతోషం. ఈ కుభసమయంలో చక్కని భవన కట్టం 

చారు. ఆర్మ ధరత్నభవనానికేమోా తీసిపో యేది కాదు అన్ 

(బ్రహ్మయ్య వమంత పెద్దవుదో్యోగికా జే ! అవిచ్చిన్న 

మైన కవ చేశాడు. అందువల్ల నే (పజా హృదయాన్ని 

చూరగొన్నాడు. 

(గామ గామంలోను Su నిస్స్య్వార్థ 

-జీశసీనకులు కావాలి 

మాతరంచారం సంతృ ప్రి తోపోమా 1 నిరాశతోనా! 

(బ్రహ్మయ్య పూజతో చేకంమోద అశ కలుగుతోంది. 

నిస్ప్వార్ధసే నేన చేశ నేవాగ్లే పూజించడం జరిగింటి.” 

అనంతరం అట్లూరి - సత్యనా రాయ ౯ రాజుగారెట్లా 

వచించారు : 

“ఘంటసాలలో జన్మించి, మొదట కృషాజిల్లాలోను 

అనంతరం ఆం) థరాఫ్ల మంతటా అఖండ చేవ చేసిన 

యోధునకు జోహోరులు, చిరకాలం జీవించి, ఇతోధికంగా 
నాయక (౦ వహించవలసినదిగా కోరుచున్నాను. 
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మరండలివంటి యువకులంతా వారినుండి ఎన్నో 

పాఠాలు నేర్చుకో వాలి. 

(బహ్మయ్యగారి రాజకీయజీవితం కి3 వళ్ళు అనం 

తరం స్యస్థానం గు రి ౦పచేసి చరికాగ్గమయింది. 

అసపాన మెకుగరు, సంతృప్తి హృదయులు, యున 

కులకు నూతనోత్సాహం కలిగిస్తూవుంటారు. వరుసలతో 
పీలుస్తూ, ఆప్యాయతగా (వోత్సహించటం వారి _ప ల్యేకత. 

(క్రమబద్ధమైన జీవితాన్ని గడవీన మహావ్య క్తి. 

కా౦|7సుకు, (వజాస్యామిక్ (పభుత్యానికి బలం ఆయన, 

నారీకి కాం గసు కార్యక_ల పహెన జోహాోతులు. 

(బైహ్మోండ మైన సంసకు సంబంధించిన వ్య_కలం 

మనం, సంస్థ వ్య కులకం కే చాలా ఉన్నత మైనదని చెప్పే 

వారు, ఇటువంటి నాయకుల అండను నెహూ మహో 

నాయకుని అనుసరించి _పజాస్వామ్యాన్ని రశీంచుకు దాం.” 

([బ్రహ్మయ్యగారి గురు తయంలో ఒకరగు చెరుకు 

వాడ వేంకటనరసింహూంగా రిలా వచించారుః: 

“అప్పులు, మతులు, పెద్రలు వచ్చి ఆశీస్సులు 

ఇచ్చారు. (బహ్మయ్య వష్టిపూర్తిని పురస్కరించుకుని 

మంచిమాటలు చెప్పుకుందా 0. 

(బహ్బయ్య అత్యంత సన్నిహిత ఆప్పుడు. గురుజన 

విచేయుడు. యోగ్యులై నవారు చిరకాలం జీవించి చెక సేవ 

చేయడం అవసరం. యువకులందరు తల్నిదండులకు వేరు 

"తెచ్చేవిధంగా చీశచీవన చేయకలగాలని వారికి (బహ్మ్యయ్య 
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చక్కని వరవడి పెట్టాడు, డానిని అనుసరించండి, అ జే 

ఈ ఉత్సవ లకు షం.” ' 

ముఖ్యమం తీ సంజీవ రెడ్డిగారు ఇట్లా ఉపన్యసించారు: 

“మా అన్నగారి షష్టిపూర్తి బందరువారి కేకాదు, 
అ౦ ధజేళశంలో 20 జిల్లాలనులడి, కార్యకర్తలు (పజలు___ 

(పభుత్య (పతినిభులు, శాసనసభ్యులు, కోరంన్రంది, సభా 

ధ్యకులతో సహా అందరంవచ్చి పాగాంటున్నారం. ఇందరిని 
అకర్షి ంచగల మహాశ క్రి (బహ్మ్మయ్యుగా కిలో వున్నది. 

అదిలా బాద్, (శ్రీకాకుళం, నెల్లూరు, అనంతపురం 

వంటి దూరపుజిల్లాలనుండి ఇందరు వచ్చారం శే వారి ఆక 

ర్భణకకి సామాన్యమా 1 

ఆయనతో న్యతి శేకించే వారెలో ఏదో లోపం 

ఉండాలి. అంత సరస హృదయులు వారు. 

20 పళ్ళ కితం బందకులో వారికి సహాయ కార్య 

దర్శిగా వుంటూ ఈ బందరుఏధుల్లో తిరుగుతూం డే వాణి. 

అవే మంచిగొ" జులు, 

ఈనాడు ఎక్కడ ఏ బాధ వచ్చినా ఈ ముఖ్యమం (కి 

మోద పడుతుంది చాధ్యత. ఇప్పూడే వార్త విన్నాను. 

నెల్లూరులో అహారధఠల అందోళనలో న్యవహారం పోలీసుల 

కాల్పుల వరకు వచ్చిందని. గత అయిదారు ఏళ్ళుగా 

రాష్ట్రంలో కాల్పులు "లేకుండా జరుపుక్ "నివచ్చాం. నేటికీ 

నంఘటనకు విచారిస్తున్నాను. నా మనస్సు అక్క-దేవుంది, 
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ఇలాంటి విషమఘట్రాలలో (బహ్మయ్యన్నగారు 

సరెన సలహా యివంగలవారు, నెనుతవృషలో, సమెక 
కూ ౧ ౬... లబ ఇ దీ 

చేశతేను దృష్టిలో సలహో వారివ్యగలరు. 
5) 

విషయాలు తెలియకుండానే ఈవిధంగా చేశంలో 

శీకలు వేసేవారు ఎక్కు _వ కాబన్మై మ వస్తున్నవి. * 

చైతుల (పస్తుత ధరలు తమకు గు నెటు కావం 

టారు, బస్తీ వారు కొనుక్కు_ నే వారు భరఠరలు తేగ్గిం చాలంటారు, 

(ప్రభుత్యం ఈ కెంటసీ సమన్యయ పర చుకురా వాలి, 

చేదల 'ఉదతనాన్ని కొందరు రాజకీయాలకు ఉప 
యోగించుకో చూస్తున్నారు. అది సాగనీయ రాదు, 

ఇ ప సు r ర J క్ష ఇలాట్ క్షే సమాయూలలో (బ్రహ్మయ్య గారినంటి 

నాయకుల సలషో అవసరం, 

కా భశ (రరావ్రుగారి అఫ్యవీతేను ఎందరు వెద్దలమధ్య 

ఇంత సనాానం జరుగుతున్న ౦దుకు సంతోషిస్తూ అన్న గారికి 

బహుకాల౦ చేశ సేవ చేయగల భాగ్యం భగవంతుడు (వసా 

దించాలని కోరుతున్నాను” 

శ్రీమతి (దోణం రాజు లశ్నీ బాయమ్మగారు ఇం. 

ఎల్, సి. త తరఫున (బహ్మయ్యగారి చీవలనుకొొని 

యాడుతూ, “అయన బహుకాలం వరి లి ఇతోధిక శేవచేయ 
వ 

భగవాను డను గహీంచు గాక !” 
eh. hE Se MR Fn 

* సభలో ఎవరో ధరలు తగ్గించాలని కక వేశారు 
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(బ్రహ్మయ్య గారికి అత్యంత ఆ పులు అయిన పండితే 

వెంకటసుబ్బయ్య గారు తాము రచించిన సరోజినీచేవి చరి 

(తను ఈ శుభసనుయాన అంకితం చేస్తూ ఇట్లా పలికారు: 

“వూ (బహ్గయ్యకు వీదో సంబంధం కలిగించుకొని 

పిలి స్పేగాని తృప్రి లేదు. 

క్భా వెంక టాను, సంజీవ రెడ్డిగాగ్లు (సభ్భ్ళతులూ 

అన్నా అని సంబోధిస్తున్నారు. 'మండలిివంటిచారు "తాతా? 

అని సంబోధన, 

ఇక నాకే సంబోఢనా మిగల లేను. అన్నమాట అంశ 

కుచిత్న మేముంటుండి, 

అందుచేత “త్య మేవాహం” ఏవే నేన అంటు 

న్నాను. 
కాం సుశారిలో “బేశోన్దారక నాగేశ (ర కావుగారిది 

మాతృ్భ స్థానము, 

అం ధశేసరి (పకాశంగారిది పితృస్టానము. 

క్రఛ్రా తపస్వి కృపష్త్లరావుగారిదె ఆచార్య వ 

రేలు పెద (బపహ్మ్మాయ్య గారిది అన్నగారి నమూ 

ఆయనది వకోణారాంతః కరణ, ' 

ఆయన హృదయ పద్భమునుండి ఆవిర్భవించే ఆప్యా 

యతలోచని విశిష్టతవల్ల, నే అందరినీ ఆకర్తి ంచి, అండరకిచేత 

ఆకర్తి ంపబడుచున్నాడు, 

పిన్నలగు సంజీవరెడ్డి, కళా వెంక టావు గాన్లేగాక 
వెద్దలగు యజ్ఞ నారాయణగాన్ర్రై, కా భేశ్యర రావుగార్లు 
కూడా, “అన్నా” అసి అప్యాయతతో అంటారు, 



వెంకట సుబ్బయ్యగారు అంకిత మిచ్చుట 



బ్రహ్మయ్యగారు “సరోజినీ దేవిని అంకితమిచ్చిన; వెంకట సుబ్బయ్యగారిని 
సన్మాని ంచుట 
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తమ్ముల అభివృద్ధి చూచి ఆనందించే (బహ్భయ్యన్న 

మార్షాన్ని అనుగమిస్తూ, ఆయన మవష్టిపూంర్తి ఉత్సవ సంద 
ర్భమున ఈ [| పేమోపహారమును ఒసంగుచున్నాను,” 

అనంతరం నంబూరి (శీనివాసరావుగారు, (బహ్మ్్యయ్య 

గారి చరితను బురకథగా కచించి అంకితమిచ్చారు. 

ఇరువురకు |బహ్ముయ్యగారు నూతన వ సా)లను 
బహూూకరించాగు. 

వష్టి పూరి హోలువు ఇంత త్వరలో (పశంసాపూర్వ 

కంగా నిర్మాణం చేసిన కోబ ఛావనారాయణగారికి 

(బహ్మ్మయ్య గారు సన్గాన సంఘం తరసన నూతన నస్తా)లు 

బహుమతి చేశారు. 

తుదకు (బ్రైహ్హ్మయ్యగా రిలా సమాధానం 

చెప్పారు, 

“పుట్టింది ఘంటసాలలో, కార్యరంగం బంవరు, 

కృ ష్టైజిల్లా నారి ఆద రాభిమూానా బలే గాక, యావ శాం, ధ 

(పజల మన్ననల అంనుకొనే భాగ్యం లభి ంచినందున ధన్యుడ 

నయ్యాను. 

ఇది అంధులు నన్ను కడరించి నట్టుగాక, ఆశీర్య 
దించినట్లుగా భావించి, ఈ ఆశీస్సులను శిరసావహి నెను, 

40 ఏండ్లు సై నికుడుగా కార్య గసుకు పనిచేశాను. 

గాంధిగారి కా ! ముట్నూరి కృస్తారావుగారికా మొ 

మన్నలంశు, కృష్ణారావుగారి శే అ తాంబూలం, కృ 

రావుగారి ఉపదేశ ఫలితముగ 1917 లో నా సేవలను చేశా 
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సిక్తీ ఐక్యంచేశాను, 1920 లో కాం గ7సులో చేరాను. 

జీవా బీజాలు నాలోనాటి తరువాత తీర్చిదిదిన ఘనత 

వారిచే. వారి ఆచేశానుసారం సె నికుడుగా మెలిగాను, 

వారియందు, చెరుకువాడ వెంకటనరసింహంగారి యందు 

చను నెక్కు-వ. పట్టాభిగారు హిమాలయ పరతేంలా వుండే 

వారు, కృపారావుగారు, కృష్ణమ్మా తల్లి, నరసింహంగారు 

డోర చెకున్రులాంకకెవారు. 

ఒకప్పుడు చెద్దగురువుగారికి మతిపోయింది అని (వాతా 

కేమి ! అని అడిగాను, కృష్లారావుగారిని. “ఇదిగో ఈ కిరీటం, 

ఈ భుజకీ రులు, ఈ ఖడం, (అంచు కలం) ఉన్నంఠరసేపు 

అడ్డు లేదు. స్వ పర విచక్షణ లేదు. అంతా నివ్పతపాతేం. ఈ 

కిరీటం తీశానా నేనూ సామౌాన్యుడ నే” అన్నారు, 

వెనుక టికీ గాంధిమహాత్నుడు ఒక వి లేఖరితో మాట్లా 

డుతూ చెప్పిన మాట. “కాంగ్రాసుతో పోల్చిచూ శ్హే నేనొక 
ఇసుక శేణువ్రను మాత మే,” 

రామాయణంలో నాకు అఆవర్శ పాయులు అంజ 

నేయులు, లత్ముణుడు. వారిది నిస్వార్థ సేవ. 

జీశంకొఠరు 'కాంగెసుద్యా రా జీవ [పారంభించిన 

జీను “శేషజీవితం అ సేవలోనే గడపాలని ఉవ్విళ్ళూరు 

తున్నాను, 

చె గురువులే గాక, కాళేశ (ర రావుగారు, కానూరి 
యె 

వెంకట చలపతేయ్య గారు, _పకౌశం, నాగేశ్వర రావు, 
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కొండా వెంకటప్పయ్య, మహి సాంబమూ క్తి, దుగ్గి రాల 

గోపాలకృష్ణయ్య, కోటి రెడ్డి, కల్లూరి సుబ్బారావుగార్లు నాకు 

మార్హ దర్శకులు. గురు పరంపరలోని వారు, 

కళా వెంక టావు, సంజీవ రెడ్డిగారు సహచరులు. 

అనుచర శేణి లేదునాకు, పష్టపూ_ర్తి "అంటూ పలు 

వ్రరు వ మో చేసామంశు కాదన్నాను. చివరకు మనముడి 

ముద్దు చెల్లించి షష్టిపూర్తి హాలు నిర్మాణానికి అంగీకరిం 
చాను. 65 నేల వరకు చేకూరింది. నేను నిమిత్తమా. తం, 

కాం గెసు శీర, పౌరుల ఉపయోగాగము, ఆదర్శ, పాయంగా 

చిరకాలం యువకోలకు, పిల్ల లకు ఊద్బోధకరంగా వుంటుంది. 

ఈ సన్నానమంతా తనదని భావిసాడు మా వెంకట 

సుబ్బయ్య, మా ఇద్దరి సంబంధం అట్టిది. 

ఆయన “సరోజినీ తల్లీ” చరిత అంకితం ఇచ్చాడు 

నాకు, 

మూ యా తలో అయనది చుక్కాని, నాది గడ.*'మన 

బైకు పెద్ద రచనదా్యారా నా ేకు వెల్ల డికి తెచ్చిన ఈయ 

నతో నా నా సఖ్యం చిరకాల ముండాలి. 

శ్రినివాసరావూ నేనూ తోటి కార్యకర్త రలం. తన 

మాలపిల్ల ను నాకు యిచ్చాడు. మా ఆవిడా నేనూ ముసలి 

వారము గాన తగాదా కేదు. అభినందనీయులు, 

నాకు ఇచ్చిన సన్నాలలో ఉర్కొ-న్న గుణాలు కలిగి 

వుండటానికి [పయత్నిస్తాను, 
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సభకు రాలేని పట్టాభిగారు సంచేశం పంపారు. వీశే 

గాక గురుపరంపర అందరకూ కా ళేశ్వరశావు నరసింహం 

గార్తకు ధన్యవాదాలు.” 

మండలి వెంక టక్భబా రావుగారి వందనాలణో సభ 

ర్మాతి 10గ౦. కి ముగిసింది. 

ఉ॥ ఖ్యూతి గడించుకొన్న మొనగాడగు శిష్యునిగాంచి "జీశికుల్ 

చేతము పల్లవింప దయచఛేసిరి దీవనలన్ విశేష ఏ 
ఖ్యాతిని గన్న పెద్దలు నుళాతుత లుంచికి నే _(పశేంసలకా 

(పీతికొలంది చేసెదను వి! పుడనై కవినై హితుండనై. 

చ! జయజయ పష్టైపూర్తి పరివత్సర మేశ (ర, సద్దుణాక రా, 

జయజయ చేశభక విలసన్నుతే భూరియకో దురంధరా | 

జయజయ రైతువెద్ద! సువిశాల మనోవహార భవ్యవె భవా! 

జయజయ గొట్రపాటి కులచంద దయానిధి 

(ఎహ్మయాభిధా,. 

ఫీ! తన కులోచితమైన ఘనమెన సౌబైన 

కమ్మని నిండువి గహము తోడ 

తన విగహము తన కనువైన గంభీర 

(వౌఢిగల్లిన తనూ బలముతోడ 

తన తనూ బలముతోడను సర్యఏిథముల 
తులతూగు నట్టి దీ బలముతోడ 

తన ధీ బలము ఎ కెనమైన మృదువైన 

శాంతగంభీర ఛభావణముతోడ 
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తెనదు మృదు భాషణమునకు ఫఘనతగూర్చి 

రమ్య మె చెలు నారు చిర్న గవుతలోడ 

ఆసనము లీర్చి కూర్చున్న అం ధపుత 

ఆర్యవర్య! (బ్రహ్మయ్య ! దీర్ణాయురస్తు, 

ఉ॥ మాటగులాబితోట, సుకువూరమనోహఠ రాజబాట,ము 

కో_టి తెనుంగుబిడ్డలకు కొంగుననున్న పసిండిమూట, ఏ 

లోటును గొట్రిపాటి కిలలో కనువీంప ద చేమి చితమో 

లోటొక వోటులండెయని లోకులు పక్కె-ద కెంత 

సత్య మో. 

గీ! అనుచు సభలోన నినుమేల మాడినాడ 

ఎట్టకేలకు జయమబ్బె గొట్టిపాటి ! 

ఆరుపదులై న లేక పాయమ్మునందు 

కాన నిన్ను సన్మ్హాస్9ప బూని రిచట. 

మ॥ తెలుగున్ తల్లికి వీరమాతయను కీ ర్తిన్ గూర్చి బాలెంత బె 

బ్బులి మిాసముులబట్టి యాడ్సిన బవమ్మున్ ఎథర్యుముక్ 

జూపి, కే 

(తుల నిర్జించినదండనాయకులు ఏరుల్ సాహ సౌజార్య వ 

రులు మిోావంకేజులెన్న క! మకుల విద్యుద్దీష బహ్మాభిధా. 

చ! నికుపమ చేశభ కి మదినిన్ వెలుగొందగ గాంధిసేన సం 

బర మున చేరి ఆంగ్ల్గపరిపాలకులన్ తరలించి పంపి ఛా 

స్వర విజయాంక శేఖ ముఖపదమునన్ చెలువార నెల్లు, ర్డీ 

అరువదివరిశ్ల పెండ్లి కొడకా! కవివీవనలవ్ (గహింపువూ. 

= రొకాని నరసింహారావు 
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ఫ్రాంగులు వాజుచున్ సుకులు వోవుచు' బై కొనివచ్చు 
వేన వేల్ 

భంగములన్ గణింపక విపత్కర న| కకలోర ద౦షి )కా 

శృేంగ ములూడ్సి, కప్ప కెదురీదిన దిట్రవు నివు నేండునున్ 

ఖంగున ఘంటసాల దయగాఫల నల్తడ [మాయ (బహ్మయా! 

వె కులనోర్చి చాగుబల వైభవ మార్యహనైక జీవులై 
ఏక రస (వధానులయి విశుతి కెక్కి.ర సీ వితామసుల్ 

వై రులనోర్చి యాత్మబల వై భవదూర్యహనై క జీవివె 

వీర రసావతకారమయి వ్నిశుతి శకెక్కి-తిపిను సత్కతీ. 

బందరులో నుహోమాహులు (పాజ్జులు ముఫ్తురునీకు నొజ్జలై 

వందలు వేలుగా వలయు వన్నెలు దిదంగ వచ్చు:గాని మా 

యందజేలోన గాంధి క లండయ్యది కారణమె నిరంత రా 

నందపు నిట్టనె సౌగసినాడను నేనును నిమహస్పునన్ . 

బంధుక దేశదాస్య పరిభావ నిక్భంతన వీక్షపూనిని 

ర్పంధమూాలెల్ల సై చితివి నాముల లగ్గున నొక్క-రీతె ని 

ర్గాంథర వృత్తి సాగితివి మౌాన్యచరి.తుండ వైతి వద్దిరా! 

గాంధికి నిన్నువంటి మునగాం డె కదా సిజయెకి హెతువ్రల్, 

విచ్చిన మోముతో: చెవికి విందులుశేయు మృదూ క్తి తో 
బొఠల్ 

పాచ్చములున్ గనంబడని పోకడలో వెడ నిక్కు_కుక్కు_లన్ 

మెచ్చని చూపుతో ననకు మేలిమితో నెనలేని తాలి డో 

నచ్చపుం బలెటూారి సాగసంతయు లో [గాని తీవు కర్షకా! 





అయ్యదేవర కో శేశ్వరరా దీవించుట హ్మయ్య గారిని (చి వుగారు థ్రీ 
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లోకము వ|క్రమార్రములలో బడియెన్ జెడియెన్ భవిష్య మే 

పోకలుపోవునో యనుచు బుక్ కుర గతా లారటించుచో 

స్ కిటు షష్టిపూర్తి నుహానీయ మహస్సు ఘటించినట్టి సు 

క్లోకుల 'మెచ్చెదన్ సుగుణ లుబ్లులకున్ గయి మోడ్పు లిచ్చె 

స దన్, 

అజువదియేరిడ్డు నిండిన రవంతయు జంకని దండిగుండెతో 

నిలువది యేండ్లవానివలె నీవు చరింతువు నీకు చాంకియా 1 

మటియొక షష్టిపూర్తి; మనమల్, మునిమన గలు? వారి 

మన్నలున్ 

గుజువునం గుల్క-6గా మురిసికొందువు లే ! ఛగవత్కపాయ 

రన్, 

అభినవతిక్కన 

—తుమ్మల సీతారామమూర్తి 





19) 

అనుబంధము 

పోర సభలో అమూల్య సలహాలు: 

మన టబేశంలో తిండెకనుశు ఏర్పడింది, ఆ కరువు నివారణకుగాను 

సంస చే డి ఏ ల క గి జం ఆహాక సుసూాలు చేకమంతేకగా నర్పణనవి (బహ్మయ్యా గారు ప్రీ్భయ 

ఆహార సలహాసంఘుముళో సభ్యుడు, 

స్వయముగా వ్యవసాయము చేయు వెతెన మన రైగు పెద్ద అనుభవ 

వూర్వకపు సలహాలు గమనించ*గినవి, 

ఆయనవేసిన సూచనలు అమల్లో3 తెచ్చుటకు మనము కృష చేసి 

ఆకలి (పపంచానికి, రె కులో కనిక తోడ్పడాలి 

(పథమ సభలో ఆయన సూచనలు- 10-2-16, 

“మనగి వూ ర్రిగ వ్యవఫాయగేశం, ఫలవంఫ మెన భూములు పంటల 

కనుగుణ్య మైన వర్ష ములు జలాధారములు (పకృతిసిదముగె నే గలవు, అయి 

నను నానాటికి తొహారకొరత హాచ్చుచున్నది, థనికే కారణం (ప్రభుత్వము 

వ్యవసాయమునెవ చూపు నిర్ణవ్యభఛావమే* వెనుకటి విదేశీయ [పభుత్వ 
పదగులను వూ ర్రిగ రన్దుచేసే న్యవసాయ ఆభ్యున్న రిక విప్తవాత్మేక 

(Revolutionery) కార్యక్రమము శేర్పరచి యుద్ద కాలమున సేనల 

తరలీంచుకై చేసినంత చురుకుగ యో కార్య్యకమము నమలుపరచవ లెను 

ఇందులకు నూతన (పాజెక్టుల నిర్మాణ మునుగూర్ని (సభుత్వము తీసు 

కొనుచున్న శద (ప్రకీంసనీయమే. ఆ నిర్మాణము యింతే లో పూరి రి ఆగు 

నదె కాదు, మనది కరుగు రాష్ట్రము గా లెఖలవల్ల లేలుచున్న ఓ, స్వయం 

సంఖూర్లతశై కృషీ చేయవలనిన బాధ్యతే మనెగలగు- కరా టికి, గుడ్డకు 
పరుల ఆధారపడు దేళేము 'స్యతేం క్రముగ మనజాలదుం 

(పభుత్వ సంజాయిషీనిబట్టి గత సంవత్సేరంకంకె చాల్లవవంతు 
పంట నష్ట్రమైనట్లు కన్పడుచున్న డె. య్యా లల సరియైనవి కావని చెప్ప 

వలని వచ్చినందుకు చింతించుచు న్నాను. (పభుత్వ తా బేకార్డు భూముల వెకీ 

వె వేసిన ఆంచనాలంకావు యివి, అట్లు గా వేసుకున్న 'అంచ నాలున్ను 

సరిగా వుండవు అని శైశుగా నాకుగెల అనుభపంవల్ల మనవెచేయాచు న్నాను. 
యేది యొట్టున్నను హెచ్చు వుత్చిత్తిక పాడుపడుట మన | ప్రధనుక ర్తవ్యంం 
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అందులకు నా సూచనలు : 

1. సాగుస కాలములో జూన్ జులై ఆగస్టు 1ఫీవ తేకీలోగా యెన్ని 

యేక రాలు హోచ్చుచేస్తే అంత పంట హాచ్చురాగలదుః “చేతిలో కర 

కంక చేలోక క ముకురు) హెచ్చుపంట నివ్వగలము అని వ్యవసాయ 

సామెతే కలదు, యిందుకు పబ్లిక్ వక్క్బుళాఖవారు హెచ్చు (శద వహి౦ 

చాలి యూ వు న్యోగుల గౌరన (ఫపకతులను వారి పాలనలో గల భూమి 

ముదురు వూడ్చునుబట్రి సరిగణోంచాలి. 

౫ చనెం1?య్కు పొట్టి అక్కు_ళ్ళు, నెంబకుసన్నం, బసంగ్సి క్చన్ల 

కాటుకిలు వగైరా "హెచ్చుపంట నివ్యగలవని _ఆ్రభుత్యనిపుణులు చెప్పు 

చున్నారు. నాల్లవనంణు పంట హెచ్చు కాగలదని అనుభవంవల్ల మాకు 

తెలియును. అయి లే యెరువులు హెచ్చుగా అవుసరం గాన యెకువ్రులున్నూ 

గ్రవ్యమైన విత్తనాలు సస్తయిచేయుట, (ప్రచారము వ్యవసాయశాఖవారు 

చేయవలసి యున్న ది* దురదృష్టవశాళ్తు యా డపార్డు మెంటునుండి రయితు 

లకు సహాయము బరుగిగలదని ఆశించినదానిలో కతెంశ మైనను జరుగుకు 

లేదని చెప్పక కప్పదు- 

ధాన్య సేకరణ సందెర్భమున రివిన్యూ వైరా (పభుత్వ వ్రువ్యోగులు 

పడు తౌపర్రేయం చాస్తే యిందులో పదవఐవఐంతు (శమ సాగు గోజుల్లో 

జరగి తే బాగుండును. ఆవుకు ఆబోతును కలి పే రోజులలో గ్రద్ధవపాంచక 

ఆవు యీని చిన్న కూడను 'పెట్తినపుడు యక రయిశు లీ యీ వువ్యో 

గుల టీ జ్ఞ పిక తెచ్నుచున్నది: 

గాన ధాన్య నున్చి తీ హెచ్చుకై రెవిన్యూ నీటి సరఫరా, వ్యవ 

సాయ శాఖలు సమిష్టి (ప్రయత్నిం లాభెదాయకం, అందులకు ఇప కేక (శద్ధ 

వహించాలి. నేటి 5"గితపు ఫర్మానాలు పనివేయజాలవని మనవిచేయు 

చున్నాను, చేను మిగులు [SUurplus) జిల్లాకు చెందిన వాడేను, తరుణు 

(D-ficit) జిల్లావారి కెళ్తములను "శలియనివాడేను కొను, చెన్న కాష్టం 

మంకీయు యేక కోటుంబముగా సమిస్టై బాధ్యతతో ప్యవహ3౧చవలసి 

వుంటుందను బాధ్యతే నారు శలియనిది కాదు. అధిక వర్షాల పల్ల ఆధిక నష 

మునకు మాజిల్లా గురిఅయినా, గతే సువత్సరంకెంట హెచ్చు ధాన్ఫసేక 

రెణ చేయగలమని నేను హామోనిచ్చుచు న్నాను. అయి తే (ప్రభుళ్వింవారు 
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(ప్రచురించినట్లు ధాన్య శేకకణ అంఠరీయు శింఠు నెలలలోనే ఫూ క్రికావలె 

ననియు, బిచ్యాంగాకాక ధాన్యం గానే యెగుమతిచేయబడుననియు, అనునది 
కాగలపనికాదు. [10€ practical) కాగితనులవె కలలు గను టయే, 

ధాన్యం యెగమతి చేయుటకు హెచ్చు రైల్వే బేగన్లు కావలసీ 
వచ్చును. యూ జిళాలలోని బియ్యపు మరలన్ని యా మూతబడి నిర్వా్యపార 

స్పీతి యేర్పడును. అంను పనిచేయు కార్మికులకు యికేర వృక్తులను (పభుత్వం 

చూపగలజా ? 
అధిక్వర్దాలవల్ల కొంత వరిగడ్డి కుళ్ళిపోయినదె; మిగిలినది సారం లేని 

డైనది శెండవ వైరు పెసగ్య మినుము వగైరా నష్ట్రమైనది (పభుత్వంవారి 
అసమరతవల్ల వ్యాపారులగిడ్డంగులలో జవుచులు నిలనున్నా 'సశాలములో 

(పభుత్వం వారు నిర్హయిం చిన ఖరీగునకు శనుములు సప్తయి చేయబడలేదు; 

యిట్టి స్టితిలో పశువుల దానాక వుపషయోగపడు చిట్టు తవుడు కూడ రయి 

తులనుండి తీసుకొనబడుటయిగును, దీని పర్యవసానం పశువులు యింకా 

బక్కచిక్కి. వ్యవసాయం చేయుటకు శీ క్తిలేనివగును? దానివల్ల రాబోవు 
సంవత్సరం యింకె పంట తగ్గక కప్పము. 

యింకా యొకువులకు వుపయోగించు బూగగ; రాయికై ఉపయో 

గించు వూక మస్వీ కూడ కైెతున కందుబాటు కేకుండపోవును గాన యెట్టి 

పరిస్థితులలోను ధాన్యం యెగుమతి కళాడదుం బియ్యయే ఆండు నెలలబదులు 

ఆరు నెలలలో యెొగుమతిచేయుట; చేయతేగినది,. 

గరసంవత్సర౦ యివ్వబడీనట్లు ఠయిగుకు బోనస్ యివ్వమని (పక 

టించారు. బోనస్ యిచ్చు ఆచారం మంచిది శాదని చీ నంగీకరించు 

చున్నాను. కాని ఢాన్యం ధర “వెంచవలనీన ఆవళ్యకక గు ర్రించబడనంకుక్తు 

విచారించుచున్నాను- బియ్యం యొగువతి చేయా వర్తకునకు హెచ్చు 
లాభం వచ్చునట్లు చూచుట (పభుత్వం తన విధిగా భావించి వుక్పతిదారు 

నికి యెంత మాకం వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాని విధానమునే అనుసరించు 

చున్నది యీ మో నిధానము "హెచ్చు వుక్చ తికె రయితును పోత్సిహీం 

చదు. పెగా యింకా లోటునకే దారితీయగలదు. వ్యవసాయం గిట్లుచాటు 

కాని కారణాన కొంఠమంది వ్యవసాయమును నిరక్షు మొనర్చి వర్రకము 

చెపునకు (డై..గుట మనము చూచుచున్నాచు, 



జ్ర 

గానే ధాన్యం భర కాటా బసౌా 1కి 65 16-0౧-0 పదహోకు రతూషా 

యిలకు తకు,_వ కాకుండా నిర్తయించవలసేన ఆవశ్యకతను గు ర్రించవలబసిన 

దగా మననిచేయు చున్నాను. 

యిక కం్బటోల్బునుగూర్చి: యిది కత్రిమప్ర విధానము. దీని ఫలి 
కము చీకటి బజార్లు, లంచగొండితనం, వుర్చ త్రిదారు గాని, అనుభవంకాకు 

గాని యిందువల్ల లాభం పొందుటలేదు. (పభుత్యమున కా సిబ్బంది ఖర్చు 

హెచ్చు; వువ్యోగీయుల లో అవినీతి వ్యాపన వీని ఫలితం. మహాశ్మాణీ యీ 

కం(టోల్న్సూ యెటి పరిస్థితిలోను వుందరాదని యిచ్చిన అభి పాయమును 

గమనించి ఆచరించుట యు కనని మనవిచేయుదున్నాను” 

అదనపుఖర్చులేకుండ ఆధికోత్ప తికి అనుభవపూర్వికమొన అత్త్యు త్తమ 

సలహాలను ఇచ్చుట గమనించాగకుగద. (ప్రభుత్వంవారు ఎప్పటి పదతిచేగాని 

యీసలహోాలను అమలులో చెట్లకి, 'అధికోర్చ తి; ౨ధికోత్స్ప తి) అని అరచుట 

తప్ప అధికోత్ప తికి ఆవగింబంతెచా తోడ్చడరు. పండించిన రైతును 
మాత్రము పట్టి నేధించుట మినహా వాని గోడు వినువారు లేక. 

శరెండవమోటింగులో చేసిన సూచనలు-7-10-48 

కం టోళ్ళు: శేీవనింగు ఫలితం అవినీతి, దొంగవ్యా కరు, లంచగొండి 

తనం అనుట నిస్సందేహం. మహాత్మాజీ సలహా కం టోళ్ళు నూర్తిగ రడ్డు 

వేయాలి అని. (పభుత్వ నిర్గ యం అమలు = కొంతవకకు శేవునింగు తీన్ 

వేయు టమా[తమే. రవాణా నిర్బంఛాలూ ల సెన్సులద్యారా అమ్మకంథధరల 

కం టోళ్ళు తొలగించలేదు, 

ఇప్పుడు (దవ్యోల్బణ (12118609) తగ్గించుట అను సాకుతో తిరిగ 
కంటోళు అమలు అను పొలికేక వినబడుచున్నది మన రాష్ట్ర) (ప్రజాభి 
[పాయంలో రాష్ట్ర (పభుత్వం వూ రగ యేకీభవించి కం టోళ్ళు తింగి 

వెట్టుట లాభదాయకం కాదని అభి పాయపడు ఓ (పకశంసనీయ మే. యే 

దుమ్ఫలితములను రద్దుచేయాతుకు మనము కం టోళ్ళు చె త్రి వేయు టకు 

నిర్నయించితివో తిరిగి చెట్టు టవల్ల ఆ అవినీతి, దొంగవ్యాపారం, లంచ 

గొండికనములను పరోక్షముగ (పోత్సహించుచున్నామను సంగతి గమనించ 

వలసీ యున్నదిః 



వళ్ళి 

తరుగు ఆహార ధాన్యాదులను సప్తయిచేయు చున్న కారణాన కేంద 

(పభుత్వం కం ఓకోళ్ళు 'పెట్టుటకే రాష్ట్ర పభుక్వమును వత్తిడిచేయు ఓ 

గర్లెంచదగిక విషయము, పెట్టుబడిదారు అప్పుతీసుకున్న  లీదవాని 

స్వేచ్చను అరిక ట్రై తన కనుసన్నల నృత్యముచేయించు సామ్యమే 

యిందును కన్పడుచున్నది= 

(పజా నాయకుడైన మవాక్ముడు (పజాభిపాయములో యీకీభ 

వించెను. నేడు (పభుత్వమును నడుఫుచున్న మహానాయకులు పట్టణవాస్త 

న్యుల, విధ్యాధికుల, వు వ్యోగస్తుల ఆంకోళనకు జంకి (పజాఖి, పౌయమునకు 

స్వ సికెస్పి అల్ప సంఖ్యాకులకు లాభమును కలుగజేయు కర్మటోళ్ళను తిరిగి 
(పజల వె రుద్ద నిర్తయించి నారు: యిందులకు పళైటూళ్ళ్ (పజలతరఫున 

వ్యవపసాయం-వె జీవించు నూటికి 8% గువ (పజానీకం తేకఫున మా వ్యతిశే 

కతను కేలుసప్రుట మాపిధి. 

నీద ప్రజలకు (ప్రభుత్వ తా బేదాక్షగు చిన్న వు వ్యోగీయులకు చాక 

ధాన్యపు డిపో లను సెట్టవచ్చును. యి ట్ర కొలదిమంజికొరకు వుర్ప తిదారుకు 

నష్టదాయకములగు (పతిబంథ ముల కల్పించి ధనవంతులగు పట్టణ వా సవ్వు 

లకు లాభములు కలగజేయరారుం దీనిసే వీదవానిని మరింకనీదచానిని 

చేయుట, ధనవంతుని మరింత ధనికుని చేయుట యను పాలసీ విధానము, 

పది సంకత్ప్సరాలనాడు శ విశ్వేశ్వరయ్య గారు (పక టిం చిన సం! కి 

తల ఆగడాయం,. 

శనడా ఎరు 103 

అమెరికా = 1400 

ఇంగ్లాండు 950 

ఇండియా 65 ఆదాయమును వెంచ్చి కొనుగోలు 

శక్తిని హాచ్చువేసిన చేశిసాభాగ్యమునకు అది చిహ్నము. ధాన్య ఫథధరలు 

చిరిగిన కారగాన రై గుస్టితి చాగుపడినట్లు పభుత్వ రిపోర్టు లో కలదు, 

యిది యదార్ధ పు ప[సైసలకు వ్యతికేకం. ధాన్య పుధరెలు రెడ్టింపుమ్మాత్రమే 

చెకుగుటయు లైకు కొనుకొ_నవలనినవి అయిదు శెటు, పదిశెట్లు చసెరుగ్లు 

టయ, వ్యవసాయకూలి మూడు నాల్లుశెట్లు చపెరకుగుటయా గమనించవలసి 

యాన్న దె* 



a 

ధాన్వపు ధగ రు 18, 17 ఛంచుటయేగాక "బాచ్చుధా న్యం వత్చ 

తికి (పభుత్వం దీక్ష నపా౦చవలసిన ఆ వశ్యేకతను గుర్తించ కోకుచున్నాను. 

విత్తనాలు, న్యవసాయ కనిముట్లు యెగువుల సప్తయి యేమ్మాతం లేదు. 

చె సెచ్ను యీ సప్తయి బాధ్యత తనరు లేనట్లు (పభుత్వం వ ర్రించుచున్నది, 

చాధ్యకేణు నిర రించిన కారికే వాక్కులు అను విషంయము (ఫభుతక్వమున 

కున్న వర్తించునని క్షాపకొం చేయుగున్నాను; యిక ఛాన్య పు సరఫరాకు 

నా నూచనలు! = 

(పతిజిలాను ఒక (Unit) గా నినయించి, అందు (పతి [(గానుం 

లోని నిబున పుకులను చూచి ధాన్యపు నేగస్పిలి, (పజనుబటి కొోవలసీన 

ధాన్యపు అంచనాను మినహాయించి పదియకరాల పె రైకునుండి యకరాల 
లా! 

ననుసరించి పిధిగా ధాన్యం యివ్వవలెన నే నిర్ణయం, కెవీమాదిరిగా. 

(పతి సంవత్సరం కలెక్టరు శేటి జమాబఎదిమాదిరిగా, ఫీరా,_మోటిం 

గులు విధిగా బరిపి వెనుకటి “సంవత్సరం కంశు ముందు సంవత్సరమునకు 

కాచ్చు పంటకుగాను సలసహాలనిచ్చి ఆచరించుటకు అనువుగా (పణాళకల 

ేళ్చరచి అమలు జరుపుట. గత సంవత్సరం జనప పపితులు సప్రయివలిగాక 

(శేవ్యమైన విశ్తనాల్యు యెకువులు సప్రయిచేయాలి. 

మిలకు ధాన్యమును మజూారికి ఆడుటయే వ్ప తెగా పటుకొనవలిను 
కాగా = క 

గాని వ్యాపారమా చేయరాదు. అందులకు అవుసరమైన లె సెన్సులను 

(ప్రభుత్య మివ్యరాగు. 

(పభుత్వ యేజంట్లుగా ధాన్యం కొనుదల యొగుమకులు వైరా 

౨. 0. 0. సౌపైటీలు, “సహకార సంస్థలు చేయాలి. వాటికి కావలసిన 
పెట్టుబడులు (పభుత్వం చ్యాంకుల కాకా సపయి చెయాలి. యివి తేని 

చోట (పభుత్వ వువ్యోగీయు లే యీ పనులు నెరనేర్చవలెను. వుక్పతి 

దారు వుపయోగించువారి మధ్య దగారీ లుండరాదు, ఇరువురి మధ్య 

(ప్రభుత్వమే యే రూపముననెనా వ్యవహరించవ లెను= 

కేంద్రమునుండ్మి వచ్చు బోనస్ అతుకు యివ్వకుండా అధికోర్ప్చ త్రి 

కార్వకమచము [Grow ౧౦౯91006) నక వనియోగించుకాము అనుథ 



సవ్యం కాగు. యీ ఆధిక ఆహార వుక్చలి కార్య కమ యు విఫల మైనను చు 

జానిపె యింకా వ్నయపర చుట న్వర యు. 

నీటి సరఫరా రివిన్యూ న్యవసాయ, ఆహో5, ల. 1/0, 

[Revenue, Agrizulture, Food irrigation) ఆఫీసుల, శాఖలవ్యవహార 
సకళినిగూగ్చి నే నిదివరకు ముచ్చటించాను. యెట్టి మార్పులు కానరావు. 

(పతి ఆఫీసులోను. పనులు తొందరగా జరుగుటకు కాగిశాల ఆలస్యం 

కాకుండా నాటంత టనే వాయునేగాన [Movemont short cut pro- 

cedure) జరగాలి. 

కివిన్యూబోర్తు ను రద్లుచేసి వ్యవసాయ నోగ్లును (Agricultural 

Board) ” యేర్చనచాలి. 

ఛిరత వ్యవసాయ సంస్కరణ సంఘము 

ఎదుట యిచ్చిన సామ్యము: 

అఖిల ఛారత కాంగైసు కతదేశఘులో (పధానవృత్తి ఆగు 

వ్యవసాయమును. గుగించి ఛారతెదెకమంతట విచాకించి తలయచేయుటకు 

జె. సీ. కుమారప్పగార అధ్యషత్మకింద ఒక కమిటీని ఏర్పర చెను. 

ఆ కమిటీవారు వ్యవసాయములో అనుభవమున్న చైతులను రైతు 

సంఘములను విచారించి రాన _పభుత్వ సూచనలతో, భారత వ్యవసాయము 

తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభదాయక మగునటుల సంస్కరించి సత్వర 

చక అర్ధిక అభివృద్ధికి దోవాదమొసంగ సంక, చి ఒక (సళ్నానళిని 

జారీ బేసి రి. 

1948 డిశంబరులో ఆ కమిటీవెరు బెజవాడ వచ్చి 

నపుడు యిచ్చిన నివేదిక : 

ట్తా తేర కాంచూ జేళానికి) హ్ష్ కాం యూ జీళానికి భవం గలను 

అకు_డ భూమి చాలాభాగం జమోందారుల ధనవంతుల పళేంలో నున్నది, 



౮ 

యిక్కడే నూటికి డబ్బగిమంగి స్వంత వ్యవసాయదాస్త పదెహేనుమంది 
మాఠమే భూ ఖానుంకులె యిశరులకు క వులుకిచ్చుకొను వారు. 
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ముప్పది యకరములలో ప న్వవ సాయం యెంతేమా। తం గిట్టు బాటుగా 

జేదు, రయికు నట్టి దర్యిదుడు. పంజేపంట పన్నులకు ఖక్చులకుకూడ సరి 
పోదు. అందుచే బుణగసు బే యము న్నాడు, కయిను రుణపరిప్క్కా_ర బిల్లు 

పెట్టినా థాన్యపుధరలు చెరిగినా యింకా యీరాప్హ రయితుల కరుణాం 

11b కోట్లు గలను, రయితే రుణం లేనివాడుగా వుండాలి. యింగులకు 

(పయినేటు వడ్డవ్యాపారం నిషేధించాలి. సహాకార పకఠపతిసంఘాలు 

వ్రూకూర సాపింపబడాలి. దీర వాయిదాల అస్పుల నివ్వాలి, (పసుతే కోరల 

లోని వ్యవహారం (Litigation) చంపాలి, అంతుచే [Tribunal) సంచార 

నారాయస్తా నాలున్నూ యేర్పాటు చేయబంగాలి. యిప్పుడు న్యాయం చాల 

తా రయికేల భూములు ముక్కలుగా చక్కాలుగా పలుచోట 

గలను, గట్ల కెంద భూమి పారు అగుచున్నది. అనేకచోట్ల వ్యనసాయం 
కష్టం-నష్టల, అసామిోలమధ్య పరటాగా ఈ యేకీకరణ విధానం నిర్బంధంగా 
ఇచపాలిః 

యిందులగ్ టి) బ్యునల్సు యేర్పరచాలి. 

ప క్ష్ ముద టి (టిబ్యునల్ 1 పంచాయి తీబోర్డు అధ్యకుడు 

2 రయితు సంధు అధ్యతు డు 

తె సహకార పఠపతిసంఘు అధ్యతుడు 

ఆపీలు (టీబ్యునల్ క్ష జిలా రయికు సంఘ అధ్యక్షుడు 

స 2 డివ్యూటీ కలెక్టరు 

డ్సి 3 నక్త మున్ సిప్ 
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శీ రయికులకు తగినంశభూమి సాగుకు లేని కాఠణాన; ఖర్చుల 

"హెచ్చు రాబడి లతేక్కు_వ అగుచున్నది. అందుచేత తీ వతర సంస్కు_కణ లు 

ఆవుసకం. 

Economical Holdings నిగ్ఫయించాలి. అందులకు క నీసభూమి 
పల్లం 15 (పదే భాను) యక్రాలు. 

మెట్ట 50 (ముప్పది) యకరాలు, 

యో పరెమెకభూమి బుక ఖండంగా వుండునట్లు చూడాలి. భాగా 

రత కలవాకు సహితం యీ భూమిని పంపిణీ చేసుకొనరాదు. దీనిమోద 
వచ్చు ఆదాయం పంచుకొనాలి. * హెచ్చునుంది భాగస్వాములు వున్న 

యెడల వ్యవసాయమునకు కావలసినవారు మాత్రమే ప్యవసాయం చేస్తూ 

మిగతావారు యితర చేతిపనుల వృతులను అవలంబించాలి. 

= సహాకార వ్యవసాయం *-పసుతేం మూడవవంగు భూమిమ్మాతీం 

సాగుచేయబండు చున్న ది. యింక” సాగుకు లాయఖు ఆయిన భూమి కినీసం 

మూడేవనంతు అమునా కొలను. యూ భూమిని స్యంతేభూ మె చే5 స్యవసా 

యమే వృతి తి గాగ బై వ్యనసాయ కూలీలకు వుచితముగా యిచిి సాకార 

పగ్దతిని వ్యవసాయఎ సాగించాలి. నవీన పనిముట్టు సప్రయి సాం: కీతిక నిప్రణుల 

సహాయం, పడ్డిలేని అప్పులు సమకాగ్చబడాలిం చిన్న చిన్న యర్మ త్రము లను 

సహితం వ్యవసా యా వృద్ధికొరకు వినియోగించాలి యూ యం గెల మర 

మ్మతు చేయగల పనితేనమును (గ్రామములలో వుండే వం డఎగులకు; కమ్మ 

రకు ఆలవరచాలి వారి శక్రసామర్ధ్యములను [31:111)ను పెంబాలి, విద్యు 

చృక్తి సరఫరా వ్యవసా యా భివృద్ధిక వినియోగించాలి. (వేస్టు మైన వి శ్రనాలు 

సప్తయిచేయు ఓ; పండినపంటకు సరియైన ఖరీదులను రాబట్టు టకు వర్తక ఫౌక 

ర్యములను చేయాట్క ధాన్యం వగైరా నిల్వలకు వసతులను కలుగజేయుట 

వైరా కార్య కమంవల్ల సహా కార వ్యవసాయం లాభసాటియని Practical 

గా రుజావుచేసి ప్రస్తుతమున్న వ్యవసాయకుల నెల్ల సహకార వ్యవసాయ 

పద్ధతికి తీసుకొనివచ్చుట. అుడి ఐచ్చికముగ నుండవలెను, నిర్భంధం ' వుండ 

రాదు, యింగదులకు గాత (ప్రబోధం అవుసరం 

స్త ఇట్టిదె ఈజిప్టులో కలదు ల 
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8. నీటీవనకు = నూగాణీసాగుకు పంటనీటి సప్తయి వనర్తు (ప్రస్తుతం 
కృ పికరయుగ లేను. వీటిని హాచ్చించవలేను. మురుగునీటి సదుపాయం 

యేమ్మా రం లేదుః వీట్లకు (ప వ్యేక్యశోద్ద వపాంచాలి, పంట కాల్వల (పారంభం 

లోను మధ్య చివరను సా*గులకు నీటి సరఫరా సమానముగా నుండేనలెను= 

7, డ్రోన్ల మన వి తేనాలను సప్తయి చేసి "హిచ్చు వుర్చ త్రినిసూర్చి 

తయితును (పబోధించాలి. యో వితేనాలు (గ్రామాలలోని రయితుల కొ 

అందుబాటులో ఫవుంవాలి మెణవులను వ్యవసాయ పరికరాలను సస్తయిచేయ 

వలెను. యిందులనుగూర్చి వ్యవళాయశాఖ చేయుచున్న సహాయం కూన్య 

మని చెప్పక కప్పము. 

నీటిసరఫరా, విరిన్య్యూ వ్యవసా య కాఖలు:- (1, W. D. Revenue, 

Agircultural Departments,) వూ రగ సంస్కు-రింపబడాలి, రయితు 
సేవ, వ్యవసాయ టెక్స్ వృ్డ్ దృషిలో వుంచుకుని వ్యవహరించాలి తాలూ 

కాకు యిద్దశై నను డెమాను స్తే) టప వుండాలి! ఫిర్కా.కు ఒకలైన వ్యవ 

సాయ మేస్త్రీ వుండాలి. 

ర. పశువులు , (పపంచం ఆంతేబా 70 కో తు పకువులు, 

హిందూ దేశంలో 20 కోకు పకువులు. 

వ్యపసాయమునకు అవుసరం గొడ్డు, బిడ్డ. బిద్దకం శ గొడ్డు ననే 

"హెచ్చు (పామఘుఖ్య౦= వ్యవసాయ పశువుల నే నిషేధించే శిక్షార్త తను 'ఖచ్చి 

తముగ అమలుపరచాలి, (ఛ్రేవమెన పకువుల అభి వృద్ధికి (పశ్యేక శర్ధ వపొం 
చాతి, మంచి సాంప్రదాయ మై మైన "బా చ్చుపాలను యేవ్యగ_ పకుజాతిని వ వగ 

పరచాలి, అంచయలకు (శ్రేప్పమెన ఆబోతులను దున్నలను (పతి (గామ సమే 

దాయమునకు (పనుత్వం సప్లయి? చేసి దాని పోవణకు తీగిన యేర్పాటు 

(గాంటుల మూలంగా యేవ్పవచాలిః ఫిర్క్యాకు ఒకటైనా. పకు వైద్యశాల 

వుంచుతూ మూడు నాలుగు సెంటర్లలో వెవ్యసహాయపు ఏర్పాట్లు చేయాలి. 
పశు గాసమునకు బీళ్ళేను వదలి పమ్నుకేకుండా చేయాలి. అడవుల రక్షణ 
అవుసరం. 

9. ఛాన్యపఅధరలు :- ధాన్యం పండితేనే కాదు; ధరకూడే 

పండి తేనే శ్రైకు బాగు. Central Marketing Board ను యేర్పరచి 

కయితు పండించే పంటకు న్యాయమైన ధరవచ్చునట్లు చూడాలి. పండించే 
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రైతును కొనుక్కునే వానిని ౮౦౧౩౦6౯ నష్ట్రపరచి మధ్య ద శారీలు 

హెచ్చులాభమును అ(కమముగా పొందుచున్నారు. యీ వధ్యద శారీలు 

అంత మొందవ లెను. | పభుత్వ నియమిత సాకార  సంసలు; (పభుత్వ 

చ్యాంకులనుండీ తృ పికరముగ వెట్టుబడులను తీసుకొని యీ థాన్యపు 

ప్యాపారములను సాగించుట జకుగవలిను, ధాన్యపు నిల్వలకు తగిన కట్ట 

డముములను (పభుత్వం (్రాంటులనిచ్చి నిగ్మించవ లెను. ధాన్యపు ధరలను 

చెంచి రైతు కొనుగోలుకేక్తిని పెంచిన పరిశ్రమలకు లాభమేకాని, 

నహ్హం కాదు. 

1౧. పన్ను లు: యికక కేళములతో పోల్చిదూచిన పంట 
తక్కువ పన్నులు హాచ్చు మన స్ట్తిం యో సీతి తారుమారు కావలెను. 
కుటుంబ పోపణకు తేగిన పంటను పండింనుకొను రెచుపై పన్ను భార 

ముండరారు- అను (ప్రాతిపదిక వై వ్యవసారించుట న్యాయము, రాబడిపన్ను 

వాకా అన్ని పన్నులను ఆ అంతస్తు నానా వేయండు చున్నవి. వ్యవసాయ 

మునకు (పత్యేక రక్షణ నీయుటకు హోరు (పన్యేకం మోయలేని ఫారము 

వుంచబడు చున్న దై. అప్పడం? ఫూ _రిగా మారవలెను. 

యిందులకు నా నూచన (కమానుగత పన్నుల అకిప)” విధానము, 

య 16 లకు య 1క 1-0-0 పన్ను మాత్రమే. 

య 15.0 2-0-0 

5012 "0-0 

100 చెవారికి 4-0-0 లో లేక యింక హెచ్చుపన్ను, 

భూమిమై ఒకే పన్ను వుండాలి వ్యవసాయ ఆదాయంపై పన్ను 

చేయబడే యడల యీ భూమిపన్ను రద్దుపర చబడవలెను. 

11. ఉపపరి(క్రేమలు. వ్యవసాయంచె ఆధారపడి జీవ 
యార్ గడుపువారు నూటికి 66 మంది గలకు. యింతేమందిని వ్యవసాయం 

పోని ంచలీకున్న ది. దీనికి తోడు ఉపపరి శ్రమలను [(పోక్ససా ౧చవలసీ 

యాన్నడిః 

అవిః== రాట్నం వడం, కమ్మరం, కుమ్మరి, కేనెవుక్పక్తి, పాడి, కోళ్ళు, 

తాటిబెబ్లం, చక్కెర బిస్కతులు, మాల్టులు, కాగిత పర్మిశను 

పగి రొ 
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రాట్నం వివకకుమై యింకా అభివృద్ధి జరగాలి. యితేఠ జకేళాలనుండి 

డెగువుతి అయ్యే సరుకులను యిక, దే కకక పరి క్రేమలుగా చసింపాం 

దించాలి. యా సందర్భంలో జపానును అనుకరింకాలి. 

పెద్ద పరి శమలలో చిన్న చిన్న భాగాలను పల్లెటూక్ఫకు మార్చాలి. 

దీనివల రండు విధాలు లాఫౌలుః 

l, బస్తీలలో "బాచ్చు కేం దీకరణ ఆయిన కార్మికుల సమ్మెలు 

నైైకాలు తేగ్గగ బవు= 

3, పలర్లెటూక్ళలోని నిరాగ్యపారక కగ్గగలదు. నిపుణత ెకుగు 

తుండి. 

వ్యవసాయానికి, ఢ పపరి శనులకు 'సహితేం Power ఐద్యుచ్చ కి కని 

వుపయెోోగించుటకల్ల గేక్కువ (శ్రమలో హిద్చు ఉగ్ప తిఐగుటకు లోడ్పడ 
వ లినుం 

1. వాణి జ్య ప్రుపంతటులుః== Commercial Crops. 

ఆహారకో"కఠను దృస్పిలో వుంచుకుని వాణిజ్య పంటలు (Commercial 
Crops) ను పండించరాదని ఆంక్ష చేయు ట దూరదృష్టి లేని పని. నూ రికి 

81 యకరాలలే ఆవోరపడార్తములే నుక్చ త్తిచేయబడుచున్నవి = నూటికి 

ఒకటి రండు యకశాలకు ఠరకుు_వగే యా = వాణిజ్యఫు పంటలు 

[Commercial Crops) చేయబడుచున్న ఏ. యో వైరు పండింపబడు 

భూములు ఆవహాోారప పవ ముత పంటకు అయోగ్యము లను సంగతి (పధమకతేః 

కెలుభుకొనతెగివది భూసారమునుబట్టి, శీతోవ్లస్టిశులనుబట్టి నువ్వు, మిరప, 
ధనియం, నేరుళనగ; జొన్న, పనుష్ట్ర కూరగోయలు, పండ్లతో టలు వై 

రాలను (పోక్సహీించుట ఆవుసరమున్ను న్యాయమున్ను అయియున్న ద. 

ఆమెరికా జపాను జేకేములందు మనకంకె హెచ్చుగా యీ వాణోజ్య ఫ్ర 

పంటలు (Commercial Crops) సాగుచేయబలడు చున్న సంగతి గమనించ 

వలనియాన్న ది. 

13. విద్య :-- విద్య వ్యవసా యా భి వృద్ధికి కూచ్చుగా వుపయో 

పడాలి. సాంకేతిక విద్య; వృత) పక్కు కీటక ప్రళృతిశాస్తాల wt 

(ప్రాముఖ్య మివ్యాలి= 
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lt. ధాన్యం కక్షణకు = నేడిచేయు ఒకుర్మి కౌలు, కబికు గోదా 

ములు (Dying machines, Public ware Houses) కనాలి. సరి 

యెన నోవాను బు [6010 ౪/15) తేక +“) లక్ల టన్నులు నాన్యం నష్టమైన 

కని (పభుక్వపు అంచనా, యిందులకు . కర వాయిదా అపహ్వులనిచ్చి కాలడి 

(గాంటుల నిచ్చి ర శతుల (సోత్సహించశలెను. ధాన్యం అమ్మకానికి మా రె),_టు 

[Open markets) అవుసరం, మిల్లుదారులనుండ రెగుకు రక్షణ అవుసరం" 

(ప్రభుత్వమే సహా కార సంఘాలడ్యారా వ్యాపారం సాగించాలి. 

15, ధాన్యం, పకువుల ఖీమా పంల నిక్మాణం అఫ్రసం, 

16. కాలువార్తు ఇంకా ఇతరవృతు ఐలో వుండి భూనులను సంపా 

దించి వాలని కాళ్ళకు యిచ్చి బాచ్చుబాభమును గుంజు వారు గఅగు, కొలు 

దార్లకు నూటికి 26 కంకు హిచ్చు గిట్టు పొటు యెట్టి పరిసికులలోను 

వుండదు. ఈ కెగకు శొడు సంవక్సేగయుల నోటీసు న స్వంత వ్యవసాయం 

చేసు కొనవలసినదిగా నిర్నయించవళేకు. జట్టుగా చేసుకొనని యెడల ఆ 

భూములకు ఒక నిర్నీన మెన ఖరీకు యిగువడి వాయిదాలలో యిచ్చువటు 

కౌలుకారుకు సం్యకమింప చేయవలెను. 

కాలు నిర యము చేయనలెను, పంటలో సగంకంకు “హిచ్చుకౌెలు 

నిర్నయించరా:ను. 

17. వ్యవసాయకూలీలు ౩ ఇకొక Cy పర్య వీ5సితి రైతు 
నీతికంశె అఆధ్యాన్నముగ నువ్నిది= తిన తిండి 7 కట గుడ్డ, నివసించు టకు 

గృహమెనను లేక బహు వీవస్టేతియందున్నా క. చ్షంయులొో యా చ్చుమంది 

హారిజను లేం 

వీరి కుండుకున్న అప్పులనెల్ల రగ్గుపరచాలి. వీరికి పెట్టుబడి పెట్టినది 
రైకులే. చారి న్యృవసాయంలోనే నీరూ నున్నారు. గాన యొట్రి హరతులు 

లేకుండా ఆ అప్పులన్ని యు రద్దుచేయబడవ లెను. 

పీకి (ప్రత్యేక గూడెముల నివాసములను రద్దుచేసి (గామాల నంటివున్న 
భూములను (పభుక్వంవారు స్వాధీనపరదుకుని ఒకొక. కుటుంబము కేకు 
ఆరు సెంట్లు లేక మూడువందల గజాల సలమును (పల్యేకించి అందులో 

పక్కా_ భవనములను నిర్మించి సగం మొ క్రం (పభుత్వం భరించి మిగతా సగం 

పదిహేను వాయిదాలపవై ఆ వ్యవసాయకూలి యెవరి పనిలో వుండునో 
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ఆ రయితువద్ద వనూలు చేయవలెను, (భీమా కంెసినీ వాయిచాలవరె) బంజరు 

భూములచెల్ల ఈ వ్యవసాయి కూలీలకిచ్చి వీరిని భూస్వాములుగ జేసి సమిష్టి 

వ్యనసాయ కేం ధమున స భ్యునిగ చేయవలెను. 

చెబ్బలు, జబ్బులు, ఇక్ క? పోమణలకు (పభుత్యం, వ్యవసాయ 

కుడు చెరిసగం భరించవ లెను. కనీస కూలీ నిర్నయం జరగాలి. బస్తా ఖనీదులో 

1-0-0 కి 0-1.) శేక 0-3-3) పనుల వ తీడ్ నిబట్రి కచ్చుకూలి. తీసుకొన 

వచ్చును. 

జనకల్ 2 ఉద్యోగుల లంచగొండ్తేనము, వర్తకుల పిడీవిధా 

నము, పన్నుల భారము, క్ళుల బుణగ సే ఢి వ్యవసాయా భివృద్ధిక 

Bo నున్నవి. వీటి నియమాబన జరగాలి. కయితు సంఘాలకు 

కార్మిక సంఘాలకు [Trade Wests _(పతిప త్రి యివ్యాలి. ఆదునిక వ్యవ 

సాయ పదకులగూర్సి రతులకు వ్యససాయ (పదర్శనాలు, (పచురళా 

(పచారం ఐకిపిగా జరగాలి. 

మనది పట్టణాల దేశం కాదు. పల్లెటూళ్ళ దేశం, పల్లెలకు మరలండి అని 

కేకలే సే చాలదు. పట్టణాలకం* A) పల్లెటూళ్ళు వాసయోగ్యెంగా చేయాలి, 

పట్టణాలలో నివసించే వ రకుడు, డాక్టరు; ఆచార్యుగ్య్క, ప్పి కీ జు మొదలగు 

వాకు యే తిండి తింటున్నా లో యెట్రి ఆకోగ్యవసతులు “సౌకర్యాలు వగ 

యిరా పొందుశున్నారో వాటి నేన్నిటికి రయితు, రయితుకూలి సమాన (పతి 

పత్తిగా నుండునట్లు సంఘమును అరక (ప్రతిపత్తి పతిని సంస్క_రించాలి. అప్పుడే 

గాన్వ్యు, వ్యవసాయవృద్ధి ఆకర్ష వంతముగ లాభిదాయకము గ మార్పునొంద 
గలవు 

కొతు పతిపత్రిి రాబడి కొనుగోలుళ క్తి (ప్రథముంగా ంచుటు 
ప్రథాన ధర్మమ. శై 'కుకూలినికూడ భూసా్యమిగా (కమానుగతేముగ మార్చు 
విధానమును అవలంబించాలి 



నివేదిక 
గారవనీయులగు (శ్రీయుత చందూలాల్ మాధవలాల్ 

(తి వేది ఐ. సి యస్. గవర్నరు - అంధ సేటు వారి 

దివ్య సముఖమునకు, 

ఆ ర్యా, 

నూతన ఆంథకాష్ట్ర్రమునకు సమర్టులును, పరిపాలనా దక్రులును 

అయిన తౌము గవర్న కుగ నియమింపబశినందుకు మిమ్ములను శేర్యద ప్రభు 

త్వమును అభినందించుచున్నాను, 

(పజాస్వామ్య నిదాంతనులందు ఆకుంకిన విశ్వాస ముగల నేటి ఆంధ్ర 

(ప్రభుత్వము మా రక్షీణాలో సుస్సిరతగలీగి చిరకాలము (పజల విశ్వాస (పేమ 

లను చూరగొనునట్లు అభ్యుదయకర ముగ పాలనను నడుపనని ఆశించు 

చున్నాను. 

కేం ద్మ ప్రభుత్వము నకు విషేయలీను, విళ్వాసమునుచ? "ఫు (ప్రభుత్వము శే 

రాష్ట్రములఎదున్న గాని శేర్యదపభుత్యము బలవ త్రేరముగ నుండి జాతియ 

అంతర్తాతీయ రంగములందు పటిస్థముగ వ్యవహారింపజాలదు. గాన మా 

ఆంధ పభుత ౪ము కేం దమును సర్వదా బలపర్ చు _ప్రభుత్వ్యేము'గా తేమ. ఆశీ 

ర్వచనలతోమనుగాక యని ఆశించుచున్నాను. 

ఆంధ్రులు ఐక మత్యేము లేనివారనియా, నాయకు అక్కు_వనియు 

(పతీతి గలడు. ఇ_దు కొంతీ సత్యెము గలదని ఆంగషేకరించక తప్పవు. సాధా 

రణ తెలివి తేటలుకు మించిన విజ్ఞాన వికాసాలు ఆత్మగౌరవ (ప్రతిప త్రిగల 
మధ్యతరగతి ఆం థులలో "బాద్చుః. అందుచే చె ఆపాదనల కవ కాళము 

గలదు. తేమ సహకార సంపతివల్ల ఆంధనాయకులలో ఐక మత్యీమున్సు 

యేకనాయకత్వమును వచనా 

నే ఆం(ధరానమ్ట్రము అసమ[గమెనది. అఆంధభూము లన్ని యు 

మన రాష్ట్ర్రమునచేర్చబడి ఆర్మథ విజ్ఞాన వికాసము నభివృద్ధెపరచి ఆంధ 

సంస్కృతి ఖ్లారత సంస్కృతికి దొహదము శఇేయును గాక, 
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కృష్ణాడెలా ఇరగోవన్ _ కృష్ణా వుభయనోదావగులు ఆంధ జేళ 
చున కే గాక కట ణాదికంతేయు ఛా నాగార ము లను సంగతి నిర్వివాదమైనదె 

కృష్ణా గోదావరి ఆనకట్టలు పుకాతినమైనవి. అభివృద్ధిని గూర్చిన (ప ల్వేక 
(శీస్ధ అర్యేవ్రుసరము= 

కృష్ణా ఆనకట్ట అయిచవ్నగ లక్షల యకరముల సాగుకు మాతమే 

వుచేశించబడ్వది. ఇప్పుడు పదకొండు లవీల యకరములుకు చెగా సాగు 

చేయబడు దున్న గ. భూములు ఫలవంతే ఘైనచినను లె తాంగము కష్టైంచి పని 

చేయగల మానసీక తగ్వము కలిగి తేరతేర*లకుండి న్యవసాయమే వృత్తిగా 

గలవారి సంతతివారు అయినప్పటికిని భూములు త్చెప్రికరముగి పండుటలేను. 

దీనికి ముఖ్య కారకాలు రంకు. 

1. పంటనీటి సస్తయి స కాలముశ తక పోవుట: ఊడ్పులు జూన్ 

జులై నెలలో జంగిననే హెచ్చు పంట నిశ్య్వగలమయ, ఆగస్టు నెల వూక్చు 

లన్ని యు అరపంటి నిచ్నూనని కొన్ని, బెతుగ యేహుతెం పంట నివంనిపి 

oi శేతసా టు చేను Te యేక నా ఫలితమనె సేవ 

సాయ సామెత గలు. ఈ పవవొండు లమ్ల యకెరాలనుండి సాచ్చుపంట 

పంటించవ లెనన్న ఇాన్, జులె నెలలలో పంటనీరు సస్తయిచేసి భూములను 

సాగుచేయు టకు తనర్తను కల్పించుట. 

అందులకుగాను (పస్తులే కృష్ట ఆనకి టను బలవ త్రేర మైన దానిగ చేయు 

ఉకు-గా ను (పభుత్వ ఆలోచనలోేగల Kri. tna oud "Bridge and 

Regulator ను సత్వెరముగ నిర్మించుట, 

నందికొండ, ఫులిచింతల (పాళెక్టుల నిర్మాణమును Bs అమ 

లులోనికి తెచ్చి కృస్తా, గోదావరి నీటిద్వాగా రండు పంటలు పండించి 

ఆంధ దేశమును అఖిలభారత ధాన్యాగారములో నొకటిగ చేసి కరువు కాట 

కములను ఫారతదేళశమున లేకుండ జేసుకొనవ లెను. 

ప= రెండవ కారణము (పథమంలో సాగు పరిమితమైనదగు టచే 

మురుగునీటి "కాల్వలు తయబడలీదు. ఆనాడు మురుగునీరు కుదురుకునే 

పల్లపు _పదిశములు సహితం నేడు సాగుకు లాయఖు చేయబడి సాగగు 

చున్నవి. గాన చుగుగుకాల్భలు కొ త్రవి తీయుట చలే న్యవ ము కావ్రన్ను 

పాతిపి మరమ్ముగులు చేయుట అవుసరమై యున్న గె ఇందులను గూర్చి 
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నీ రైతుల ఆంవోళ్లీన (ప్రభుకు ప్ర మం గేమును యింతవరకు కదిలించ బేకపోయి 

నందుకు విచారించుచు న్నాను. 

ఇప్ప డైనను ఒక Exscutive Engineer అఫ్వర్యమున (పచ్వేశ 
డివిజన్ నూతనముగ నెలకొబ్ప్బపలసిన ఆవశ్యకత కలవని మశశనినేయు 

చున్నాను. ఈ మురుగునీటి వనమై చేని కెారశాన ఉయిశులను పండించు 

పంటలో 1/10 పవవవంగు నాశనమవుగుచున్నదె. కాన (పకి పంట కల్వ 

Paralal గా ఒక ముకు కాల్య అవుసరం 

కొ శ్రేమ ఉప్పు పేను, బుడ మేరు గుండేక, భిరునది పగైగా మురుగు 
కాల్వ మరమ్మత్తుల కు Estimates మ్మాలెం తయారు కాబడీనవి. సని మాతెం 

(ప్రారంభించబవలే "ను, (స సుకం (పశ్యేకం బ్రుకాం చేసియై నా యో ముగ్గు 

కాల్వల వసతి కల్పించుట ఆవుసగంఎం, ఇందులకు ఆం శ్ర ప్రజానీకోము పకక 

నీయగలదని మనవిచేయుచున్నాను= 

భూస 0 స్క ర ౯౪ లు 

(ససుతిం ఆంధ లరైతాంగము పగియకిరాల లోఫఖువాతు నూటికి 

యెన ఖై మ్మిదె; పదకొండుమంది మ్మాత్ర మే పడియకరాలు "పెవార. 

ణీ 

J]. నైతముయొక్క్స_ Economical Holding పల్లపు నేల భూ సారమును 

బట్టి 20 యకెరములకు తక్కు వ కాకుండా, తోట"సేల లైన తపం అనగా 

పది యక రాలు, మట్రభూము లైన నేల ఖై యకి రాలు నిరారణచేసీ ఈ భూమి 

ఒకే ఖండముగా వుండునటు యీకీకరణ విధానము నమలులోనిక! తెచ్చు 
శెంతయు వ్యవసాయ అభివృద్ధి! వోళకాతం చేయగలను. ఈ విధానము ఒక 

పంజాబులో మ్మాతేమే ఉన్నటు తెలియుచున్నది. దీనిని ఆచరణలోనికి 

తీసుకొని వచ్చుటలో చాల కష్టములున్నమాకు వాస్తవము కాని వానిని 
అధిగమించు టకు తగిన (పయత్నాలు చేయవలసి వుంది. 

2. రైతు వ్యవసాయము చేయగల గరిషపరిమూణమును. గూర్చిన 

శాసనము రానున్నట్టు లెలియుచున్నది. ఆంధ డేశమునగల జాయ౦టు 

కుటుంబములను చీల్చేందుకు (ఫోల్సీహింబేవిగా యీ సంస్కరణ లుంచరాదు, 
వ్యష్టికం కె సమిష్టి కుటుంబ3 ఇము అన్నిట లాభకరమగుట (పోత్సహించ 

తగినట్లుగా అమా సంస్కు_రణా లుందేవలెను. జాయంటు కు[టుంబలములో బాగా 

అర్హతగల (పతివ్య క్రి సాగుచేయగల భూమి పల్లపుసాగు గరిప్రపకిశామం 
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50 యకళఠాలుగ నిర్నయించి ఆ (ప్రాప్తిని జాయంటు కుటుంబపు ఆసిని 

నిఠరపరచవలసీ యున్నది. మెరక నేఓలైన అంచుకు శిట్టిపుగా నిర్ధారణ 

5ెవలెనుం 

రె పల్లం ఒక యకరంలోపు భూమిని సాగుబేయువారికి సీసుమా 

చేసి అంతకంటె హెచ్చు భూములకు (క్రమానుగక పన్నుల _పణాళిక 

[Progressive taxation) సేగ్పరచవలెను, 

4. Gls వషగసాయమను చేయని భూూఖావుంకు [Absantss land 

lords) లుంకే7ు. Essential service People, .widows, and 

minor boys, girls nnd invalids మ్మాతం తిమ భూములను కౌలుకు 

యి చ్చుకొనపచ్చును, 

5. సనగ మైనకాలుచట్టం జెంటశోచేయాలి. అయి BLitigation® 

యింఠ మాతం అవ కక మియరాగు, Ensy disposal వుండాలి. 

GENERAL: 
గ్గే సు మన రాష్ట్రములో సె నూతమే సాగుభూమి గలదు. 

మిగతా శ్రి లో సి ఆయినా సాగుకు లాయఖు చేయనచ్చు. ఆట్లుగా చేసి 

ససా కార వ్యవసాయ "క్షతాలు గా నిర్మించి వ్యనసాయ వృ తి గాగల 

భూములు లేని వారికి ముఖ్యము గా యివ స లెను సాకార పం స 

సమిష్టి వ్యపసాయ "క్షే తములను నిర్మం నుకొని వ్యవసాయము చేసుకొనుటకు 

తదు ను (సోత్సహీంచప' లెను ముఖ్యంగా జమాందాగి రద్దుచ ట్లంవల్ల 

(పభుత్వేమునకో సంక మించిన పెద్దపెద్ద భూఖండములను సదరు సహా కార 

"క్షే త్రములకు వ్యససాయము వృత్తిగాగలిగి భూమిలేని వ్యవసా కులకు విని 

యోగింప వలెను 

2, విద్యుచ్చక్తి వ్యవసాయా భివృద్ధికి హెచ్చుసప్పయిజేనూ యం 

సవమాయమునకు రయితులను పోత్సపీంచోలి, 

ఏ వ్యవసాయా నికితోడు వుపపరిశ్రేమలను పెంచి జపాను అనుకరణ 
వల్ల వ్యవసాయం లాఛసాటి గా చేయా). చిన్న చిన్న పరిశ్రమల వికేంగదీ 

కరి పలి గామాలలోని నిరు వ్యోగ సమస్యను పరిమ్ము_ రిం చునట్లు కతికాలు 

కయారు కావాలీ. పల్ల? గామాల సౌకఠ్యాల సఖి పరం Bask to 

(314955 ఆను మహాక్ముని సందేశమును ఆమలు పర చునట్లు (్రామాలనుండి 
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పటణాములకు పోయిన (పజానీకమును తిరిగి పల్లెల ఆకరి ంచునటు 
అ ణా wl గా 

చూడాలి. 

4.» వ్యవసాయం భాభసా టిగ వుంకేషీ వుక్ప తి "హచ్చుకాగబదు= 

ధాన్యాల ధరలు నిలకడగా వుండు టకున్నూూ వుక్చత్తిదారులను Exploit 

వేయకుండా Central marketing Board నిర్మాణం అనృ్రసరం. 

5. హిందూరగేశేమున యింతవరకు భూమిపన్ను (పధాన పన్నగ 

పంగణించబడు చున్నది. యికముందు Sal tax ఆ సనానము నా(కమించుట 

సముచితీము, న్యాయ ము= ఆంధ స్రేట్ లోటు బడైట్లు భర్తీ సందర్భమున 

యిప్పటికే పన్నుల ఛారముచే (కుంగుచున్న రెతులమె అదనము పన్నుల 

భారము పడరాదు. 

6. P.W.D., Revenus, Agricultural శాఖలలో  Co- 

ordination హెచ్చుగా వుండా?. Redtapism పో వాలి.పరిప_రాలు 

కరితేగ తిని సాగాలి. యిదివరకు (పభుత్వం గుమాసాల (పభుతంగాని 

ఆఫీసర్ల (పభుత్వంకాదని ఒక చాదుగలదు. సంస్క_కణకు ఒక నిపుణుల 

విచారణ సంఘం అవృ్రసకం. 

7. (పతితాలూకా రయికు కాన్ఫశెన్సును 'సంవక్సరమున కొకతూి 

జిల్లా కలెక్టరును పిసిచి దాని కధ్య కుతే వహించి రయిశుల కష్టముఖములను 

నివారశోపాయములను ఆన్వేషించి ఆచరణలో సెట్టుచుండవలెను. ఈ 

సభలకు [పతిగామమునుండి శై కులును, (పతి డిపార్టు మెంటును గహూగ్చెన 

భోగట్రా యువ నలిన వువ్యోగీయు లు హాజరు అగునట్లు చూడవలెను. 

యిది _ప్రన్లుతం బకగుచున్న ర వెళ్యూ జమాబందెవ లె జరగాలి. 

ర. వ్యవసాయ కనీస వేతనాలబిల్లు అవుసరమై యున్నది. 

జమింకారకీ రద్దుచట్టము[కింద రైత్వారీ పట్లా లిప్పించవలనీనదిగా 
జమిందారులు సామాజిక భూములనుసైతం కోరిడన్నారు. కొన్ని సంద 

ర్భాలలో సెటిల్ మెంటు ఆఫీసర్లు జమిోందార్లకు పట్లాలీయవలనీందిగా తీర్చు 

చెప్పడంకూడా జరిగింది. (పభుత్యం సెటిల్ మెంటు ఆఫీసర్లయెదుట జమిం 

దార్లకు పట్టాలీయకూడేదని వాదించికూడ (ప్రయోజనం ేకపోయిందిః 

(ప్రభుత్వంవారు సెటిల్ మెంటు ఆఫీసర్త తీర్పు వైన (ట్రిబ్యునల్ కు అప్పీలు 

చేయ ప్రయర్నంచారో, కాని (ప్రస్తుత జమించారీ రద్దుచ ట్రంతో (ప్రభుతాంనిః 
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(టిబ్యున నల్కు ఆఫ్పీలు చేసే అధికారం లేనట్లు అనుభవంవలన కొనుగొన 

బడింది, అందువలన మ(కాసు (పభుత్వంవారు చిట్రచివర శాసనసభ 'సమా 

చేళేంలో (టిబ్యునల్ కు ఎప్పుడెనాస శే అక్స్పీబుచేసు కొనే అధికారం (ప్రభు 

తానికి కలిగేటట్లు ఒక సవరణ జమోి౦టారీ కద్డుచట్రమునకు తీసుకొని 

వచ్చారుః, కాని "చర్చకు వ్యవధిలేన ౦దున న. అపుచేయబడినది. 

అ ప ఇప్పుడు సెటిల్ మెంటు ఆఫీసర్ల తీర్చువైన (టిబ్యునల్ కు 

అప్పీలు జేశీవారు లేరు. కాబట్టి మ్మ కాసు పమ్మడిరాష్ట్రంశా ఉన్నప్పుడు 

(ప్రవేశపెట్టబడిన జమీందారీ రద్దు సవకణచ ట్రమును తర్యధతెంల్లీ (పథమ 
సమా వేశరలో (ప్రవేశ పెట్టించి చెటిల్ మెంటు “ఆఫీసర్లతీక్పువై పెన _టిబ్యునలుకు 

అప్పీలుచేసుకొనే అధికారాన్ని (ప్రభుత్వానికి సంథక్రమింప చేయవలెనని 
కోరుచున్నాను. 

(పసుతే పరిస్తితుల సె నా యఖి పాయములు వెల్లడింప అవకాశమును 

కలించినందుకు యెంతేయు కృఠీజ్ఞాడను. 

ఈ నా యభిపాయముల అమలుసరెచి (పభుత్వమువాకు. రాష్టైంభి 

వృద్దికి దోహద మొనళ్చిదరని నమ్ముచున్నాను. 
9 

ఇట్లు విధేయుడు, 

వముకాం - బందకు గొటివాటి (దిహ్మయ్య, 
లు 

దివి తాలూకా - కసా, 



సపోతలు 
నీ 

2) గొ శిపాటి వెంక టసుణ్బ య్యగారు రచయితగా ఆం(భలో కానికీ 

చికపరిచితులు: పురాణ |పనిదిగాంచిన ఘంటసాలలో వీరు బిన్నించడంలో 

విశేవముందడె ఆ (గామ చర్మెతీను సమ్మగంగా చి తించారు- ఇప్పు గు 

క ) ~~ లి మన చైతు చెద్ది అనే (గంధాన్ని వాళారు 

క శ "తెలుసా! pes ఈ రైకుపెద్ద ఎవకో తెలుసా! శ్రీ గొట్టిపాటి బ్రహ్మయ్యగారు 
కాంసు సేనకులు, గాంధీజీ మనుమలు, పట్టాఫి, కృష్ణ కాను, నరసింహా 

(రయానికి శిష్యుర్జాని చెప్పుకొన్న వారు. ఆం. రా. కాం నక టురీగా అఖండ 

సేవచేసినవారు, జైలును యిల్లు చేసుకొన్న వారు త్యాగాన్ని జంజెంగా 
ధరించిన వాకు. 

(బ్రహ్మయ్య గారు ఆంధ దేశానికి శతెలియనివాకుకాదు. ఒకసారి వారిని 

చూసే మరచిపోవడంకూ'డా వుండదు. ఆవిగవాం ఆ కీవి ఆ అనునయం, 

ఆ (పేమ ఆకర్షిస్తుందందర్చీ . చలపలి జమిందారుతో పోటీ తెలుగు చరి 

(లలో జక చక్కటి వీరగాధ. ఇలాటివెన్నోో వున్నాయి వారి జీవిఠరంలో, 

ఇలాటి నాయకుల్ని ఎరుగున్నామనుకోవడంతో సరిపోదు. వారి 
జీవికంలోగల వివిధవిపయాల్ని వగ్గిరపెట్టుకొని, ఉన్నత శిఖరానికి వ్యక్తుల్ని 

తీసుకొ నిపోయే దేళఠసేవలో వాళలా నటించిందీ శెలంసుకోవడం అనవసరం. 

@ చెంకట సుబ్బ య్య గారు =] అనసకాన్ని గమనించే ఈ (గంధం 

(వాశారా అనిపిసుంది. (బ్రహ్మయ్య గారి జీవితంలోని ఫట్టా లం ఇకొ్కొ క్కారిక్ 

ఒక్కటిగా కొందఠకు అన్నీ ఉపయోగించవచ్చు -మరి ఇలాంటి (గంధం 

ఈనాటి పాఠళాలలో ఎందుకు వె ట్రగో తెలియదు 

ఈ [(గంధానికి రైతు పెద్ది అని నామకరణం చేశారు. (గంధకర్త 

రైకు 'వెద్ద కంక (బహ్మయ్యగారు. *లెలుగు పెద్దంాకాంగ్రాసు. భక్తుగు 
కౌఠజీని, త్యాగధనుడు? అనిపిసుంది. ఛారత స్వాతం త్యేపు పంట పండించ 

డానికి చాఫూశీ చేసిన కృషిలో (శగ్రహ్మాయ్య గారు కూడా ఒక పెద్ద రెతుగ 

పనిచేశారని చెప్పుకోవచ్చు కూడా? _ 
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కః (గంథాన్నిలా చక్కటి ఘట్టాలతో, వచనాలతో, కథలతోొ 

సమకూర్చిన (గంధక రకు థన్యవాడాలు= ఇంకా తేలుగు నాయకుల 

(గంధాలు వీరు (వాయగలరు ఇ వీ కాలానికి కావ్యాలు - ముంతుకా లానికి 

ఊపనివతేలం అవ్రతవి,. 

—కృపాష తిక, 1948 అకోబకు కి0. 
వే. | లు 

| జగమెరిగిన (యాహ్మణుడం? శ్రీ నొటపాటి (బహ్మయ్య గారు? 

“రను చెద” అంక సామాన్యంగా (శీ (రాయ గారికి పజానామం*గా 

చెల్లిపోతూ ఫ్రంటుండి. ఢా వడాం న్స్ _ ముఖ్యంగా కృస్టైజిలాలో 

(క (బహస్మయ్య గారి హా సస్పర్నలేని కాజకీయాలులేవు, సాంఘక, లి = 

నీ వారంగాలలో (బహ్మయ్య గాకు ననయాడని తావులేదు. సుమాకు గతే 

గ జ్, na 9 పాదకతాన్ది కృష్టైజిల్లా చరిత (వాస్త “బహ్మాయ్యా గారు నీ లీవు పా క్రనో 

పోలివుంకూారు. 

చక్షిత (పసీద్ధిపౌందెన తావు (ఘంటసాలలో జన్మించి, చేరు (పతిస్టాలు 

గల కుటంబంలో ఫుట్రి Uy (బహ్మ్యయ్య గారు నిజ గామ కుటుం బెత్రైల కీరికి 

తుఠాయి గటజ్షినారంకే అతిశయో క్తి కాదు. 

అట్టి 'రతు చెద్ది జీవితాన్ని మకో “శతు కపి రచయించడం 

సమంజసంగా వున్నది. (శ్రీ) గొగైపొటివారు స్వతః హాలికులు; అయినా 
కవితా వ్యవసాయములో కూడా వారి కలం సాఫీగా నడచి ఫూలపంటను 

పండిస్తుంది, ముఖ్యంగా “శీపత చరి త'*లను (వాయడంలో శీ వెంకట 

సుబ్బయ్యగారు ఒక అఫూర్వ పంధాను అనుసరించవాకు, ఒక వ్య జీవితాన్ని 

తేదీలతో వప్పకెప్పడం నిజానికి *జీవిత కధ” అవుతుంది; కాని చరి తేకాదు. 

కాని (క) వారి “జీవితం” రచనలు నిజమైన *చరి కితే ఆవుతున్న వి. ఒకనాటి 

సాంఘిక రాజకీయ సర్వసమస్యలు అందు చక్చితాలై అవి “చరి తీలు)గా 

రూపాందుతూ వుండటమే వీక కలంలోని విశిష్టత, 

ఈ 'శతు పెద” అటి విలమ్యానికి మరో మచ్చుతునక 
కా (=) రై = 



అవీ 

“సముకు జన వచన రచయితగా జీవితదరితల రళయితేగా పీరు 

(ప్రఖ్యాతులు గడించుకున్న ఆశ నొఆపాటి వెంకటసుబ్బయ్య గాకు ఈ 

(గంధాన్ని ఆపాతమధుర శేలిలో సర్వజన సు[గాహ్యుమైన వాడుక భామలో 

(వాళారు. క్రతు చెద్దగా, రాజకీయ నాయకుడుగా (శీ (బ్రహ్మయ్య గారి 

జీవిత విశేషాలను చి తించడంలో (పతి శీర్షి క ఆద్యం తాలలోను మహాకవుల 

(గంథాలనుంచి ఆ యా సన్ని చేశీములకు తగు సద్యములను ఉదహరించి తేన 

పాండితి (పకర్షను చాటుకున్నారు (శీ ముట్న్నూరు కృప్రారావు గారిని గురు 

పాదులుగా ఆరాధించిన శీ వెంక టసుబ్బ య్యగారి రచనాచాతుకిని గురించి 

(కీ నార్ల వెంక మేశ్వరరానుగారు [(వాస్న ఒకటిరెండు వా కాలను ఇక్కడ 

(పస్తావించడం అనుచితంకాదు* శ్ర ముట్నూరి కృష్తారావుగారు గురు 

పాదులైనందుకు చారి రచనా (పౌఢిమఛాయలు ఇందులో కాన 

వస్తున్నాయి, ఎత్తుగడలో అజేజోరు. వాక్యాలలో ఆకే పరుగు, వివరణలో 

ఆవే _పాగల్భ్యం.” 

YY విశ నాథ సత్యనారాయణ గారన్నట్లు “ఇంత చక్కటి (గంధ 

మును వాసి దేశమునకు (పసాదించినందుకు మనమందరమును (శీ గొ ఆపాటి 

వెంక టసుబ్బయ్య గారికే కృఠేజ్ఞుల మై వుండాలి.” 

—రఈఆంధ పభ 19.8-12-2 

“విశాలహృదయక్క సానుభూతులతో (వ్రాసీనట్లు కనిపిస్తుంది నైరి, 
రచనా విధానం విషయాన్ని మంచి రసవంతేంగా (పదర్శిసున్న వ.” 

—అంధపష్మతిక, 00-1-49 










